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ВИХОВАННЯ ПРИРОДОЮ: КОРИСТЬ І НАСЛІДКИ
СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ

К

імнатні рослини дарують естетичну насолоду, позитивно впливають
на нервову систему, поліпшують настрій та зміцнюють здоров’я.
Вони підвищують вологість повітря в приміщеннях, що важливо взимку,
коли працює центральне опалення, іонізують повітря, збагачують його
киснем [2, с. 76].
В сучасному житті напрямок фітодизайну з використанням флораріуму
набирає великої популярності серед різновидів кімнатних рослин. За допомогою моделей штучних екосистем здобувачі освіти можуть ознайомитися
з барвами різноманітних сукулентів, багатоманітними поєднаннями різних
екологічних груп рослин, які на сьогодні є важливими при формуванні фахових компетентностей.
Метою дослідження передбачалося створення штучних екосистем, з використанням сукулентів, як складової частини озеленення інтер’єрів; дослідження впливу абіотичних факторів на флораріуми; аналіз перспектив
використання штучних екосистем, на прикладі флораріумів, в освітній діяльності.
Перші відомості про флораріуми пов’язують із ХІХ століттям та ім’ям англійця Натаніеля Уорда. Саме він зауважив, що в невеликій скляній камері навіть ніжні папороті відчувають себе краще. Незабаром з’ясувалося, що, крім
захисту від гару і кіптяви, застосування цього пристосування дозволило підтримувати всередині стабільну температуру і високу вологість повітря [1].
В давнину флораріум — це саме закрита ємність, споруджена зі скла
або яких-небудь інших прозорих матеріалів і призначена для утримання та
розведення рослин — європейський аналог «саду в акваріумі». Всередині
контейнера спеціально створюється підвищена вологість повітря і підтримується певна температура [2, c. 75].
Сучасний флораріум спростився, і зараз — це зазвичай композиції з рослин, мохів, сухоцвітів та додаткових елементів (камені, мушлі, глиняні вироби тощо) в скляних сосудах різних форм. Причому перевагу віддають
відкритим екосистемам. Їх використовують для оформлення приміщень,
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тому що — це стильно та естетично. Живі істоти у прихистках зі скла є
одним із способів прикрасити та модернізувати звичайні кімнати та рекреаційні зони [3, с. 133].
На сьогодні флора штучних екосистем використовується не лише для
оздоблення, що має низку цінних ознак для людини, а також як джерело
медичної галузі. Наприклад: товстянку використовують як бактерицидний
засіб, який знищує бактеріальних збудників; при вживанні м’якоті кактуса
ехінопсиса збільшується секреція інсуліну, що є незамінним компонентом
в організмі людини, також використовують в деяких ветеринарних рецептах; опунція дуже багата на макроелементи і вітаміни групи В, що є важливими для нормального функціонування нервової системи [2, с. 76].
Штучну мініатюрну екосистему доцільно використовувати як базу для
відпрацювання фахових компетентностей на заняттях з біології та екології.
При вивченні теми «Структура і функції біосфери», де здобувачі освіти можуть закріпити не лише теоретичні аспекти, а й набути практичних навичок [1]. Адже в процесі створення флораріумів вони знайомляться не лише
з рослинним різноманіттям, та екологічними факторами, а й узагальнюють
здобуті раніше знання. Також створенні штучні екосистеми здобувачі освіти використовують як наочну модель при проходженні тестових завдань на
освітній платформі «Classtime« і «Classroom».
За функціональними характеристиками флораріуми можуть бути великі
і малі; настільні і підлогові або ж, рідше, настінні. Ключова умова — це
правильний підбір рослин і створення умов для забезпечення їх життєдіяльності. Велике значення для флораріумов має дренаж для видалення
надмірної вологи, а також підтримання необхідного ступеня вологості та
вибір правильної системи освітлення [5, с. 143].
Нами було створено два типи екосистем: екосистема № 1 — «Оазис» та
екосистема № 2 — «Нічний ліс» (рис. 1, 2).

Рис. 1. Екосистема № 1 «Оазис».

Рис. 2. Екосистема № 2
«Нічний ліс».
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При створенні штучних екосистем нами було використано різноманітні
групи сукулентів (більшість рослин світлолюбні, посухостійкі, до ґрунтів
невимогливі.) Зокрема, Rhipsalis cereuscula Haw., Echeveria elegans Rose,
Sedum nussbaumerianum — у флораріумі «Оазис» .
У флораріумі «Нічний ліс», використовували такі рослини, Crassula L.,
Echinopsis Zucc., Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb., та
Echinocactus grusonii Hildm. Вищі спорові рослини — тип Bryophyta, які
слугують не лише джерелом утворення кисню, а й виявляють антисептичну дію, є індикаторами чистого повітря.
Дві екосистеми відрізняються не лише рослинним різноманіттям, а й
структурою ґрунту. При створенні «Оазису» ми використовували відкриту скляну ємкість для рослин. Ґрунт містить шар гальки, над ним — шар
сухого моху, керамзит, активоване вугілля (яке використовується як протигрибковий засіб для рослин), декоративний пісок. Для декору екосистеми
нами було використано епоксидну смолу та харчовий барвник синій блискучий E-Creation 133.
Екосистема «Нічний ліс» має більш закриту ємкість. До субстрату входить: галька, сухий торф, пісок, активоване вугілля, деревний наповнювач,
каміння. Для декору екосистеми нами було використано декоративне каміння.
Створивши штучну екосистему ми спостерігали вплив абіотичних чинників на групи рослин. Загально відомо, що на процес росту та розвитку
рослин впливають природні фактори: температура повітря і ґрунту, вологість, освітленість. Оптимальні значення для розвитку сукулентів такі:
температура — 8−27°С, освітленість від 30−60% потрапляння сонячних
променів, оптимальна вологість 30−57% [4].
Для розвитку вищих спорових рослин оптимальними умовами є: температура — від 15 до 25°C, вологість субстрату — висока; природна освітленість — непряма дія потрапляння сонячних променів [3, с. 135].
Протягом 10 діб рослини знаходилися в кабінеті на підвіконні східної
сторони, де температура сягала 17–19°С, природна освітленість розподілялася рівномірно, помірний полив здійснювався раз на тиждень. В обох
екосистемах спостерігалися досить високі показники життєвого стану.
Згодом, екосистеми «Оазис» та «Нічний ліс» перенесли на балкон і утримували їх впродовж двох місяців. Температура коливалася від 18−21°С,
полив здійснювався раз на тиждень, природна освітленість виступала як
комбінована на рослини екосистеми «Оазис» та «Нічний ліс».
У результаті спостереження ми фіксуємо, що під дією абіотичних факторів в екосистемі № 1 «Оазис» — рослини набагато краще розвиваються
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в порівнянні з іншими представниками, які знаходяться у флораріумі «Нічний ліс». Флора в екосистемі №2 є ослабленою під прямою дією абіотичних факторів. А саме спостерігається руйнування Bryophyta, пригнічення розвитку Echinocactus grusonii Hildm, утворення специфічного запаху
«гнилі», поява комах.
Досліджені впливу абіотичних факторів за однакових умов були перервані в даному етапі. Змінивши дію абіотичного чинника (освітленості,
температури) група рослин екосистеми «Нічний ліс» відновила нормальну
життєдіяльність.
Отже, нами було встановлено, що в екосистемі 2 під дією абіотичних
факторів група мохоподібних починає гинути через те, що на них діє прямий абіотичний фактор — світло. Тому проведений нами експеримент демонструє, що різні екосистеми, а саме мікрооранжерея №1 і №2 потребують різних мікрокліматичних умов. В результаті яких виникає суттєва
різниця для нормального співіснування даних рослин.
Отже, екосистема у вигляді флораріумів покращує не лише осередок
того чи іншого приміщення, а й збагачує навколишнє середовище киснем.
Завдяки флораріумам здобувачі освіти знайомляться з різновидом сукулентів, та їхніми властивостями. Дані знання, вміння вони можуть застосувати
не лише на заняттях біології та екології, але й в процесі садово-паркового
мистецтва.
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Мелітопольський промисловоекономічний фаховий коледж

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У САМОСТІЙНОМУ
ЧИТАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Н

авчання іноземних мов в умовах розширення міжнародного співробітництва, налагодження прямих зв’язків та обмінів визначається
потребами суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Комунікативний підхід зумовлює практичну
мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння іншомовним
культурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної
комунікативної компетентності та її складових: мовленнєвої та мовної,
соціокультурної та соціолінгвістичної. Отже, навчання іноземної мови на
сучасному етапі відрізняється тим, що головною метою виступає не тільки
оволодіння діяльністю іншомовного спілкування, щоб задовольнити зростаючі вимоги до міжнародного спілкування й розуміння, але й розширення
світогляду здобувачів освіти, підготовка їх до міжкультурного світу.
Роль читання як засобу навчання неможливо переоцінити. Воно сприяє не
тільки накопиченню лексичних одиниць, закріпленню граматичних явищ,
але відкриває великі можливості для подальшої освіти та нових знань, розширює світогляд,розширює емоційно-естетичне сприйняття світу та стимулює самостійність мислення, бо книга – універсальне джерело знань, надійний спосіб їх збереження та вагомий засіб їх поширення [1, с. 36].
На думку фахівців у сучасних здобувачів освіти втрачаються навички
вдумливого читання. Вони швидко проглядають тексти, не заглиблюючись
у деталі прочитаного, без глибини розуміння, тому цікаві автентичні матеріали для читання потребують нового підходу до методики роботи з ними
Розроблений комплекс вправ може бути використаний на заняттях з англійської мови з метою формування у здобувачів освіти компетентності у
самостійному читанні з використанням автентичного матеріалу.
Запропоновані завдання, крім практичної мети, як провідної, сприяють
розширенню літературного світогляду студентів і спонукають їх до читання творів, реалізуючи в такий спосіб освітню, соціокультурну й виховну
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цілі. Водночас вони укладені з урахуванням інноваційних педагогічних
технологій, таких як гейміфікація, робота в групах, сторітелінг.
Рольова гра, як форма гейміфікації, мотивує розумову діяльність, оскільки здобувачі освіти опиняються в ситуації, коли актуалізується необхідність щось сказати, попросити, дізнатися, довести, чимось поділитися зі
співрозмовником. Відомо, що рольова гра являє собою умовне відтворення
її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних
інтересів, сприяють свідомому засвоєнню іноземної мови, розвитку таких
якостей, як самостійність, ініціативність. Найважливішим завданням сторітелінгу є збагачення духовного досвіду, стимулювання уяви, розширення
кругозору, розвиток комунікативних навичок. Сторітелінг – це завдання,
розподілене на розповідача та слухачів, що є взаємодією між двома сторонами і це робить історію живою. Для того щоб підготувати сторітелінг,
необхідно: прочитати та проаналізувати текст (орігінальну версію), дослідити фон та культурні значення історії, візуалізувати сторінки розповіді,
вивчити історію загалом, потім спростити її структуру до невеликих сцен,
тренуватися розповідати історію, використовуючи всю свою уяву. Робота
в групах – це найуживаніша в навчальному процесі технологія. Вона допомагає здобувачам освіти більше дізнатися один про одного, стимулює
вільний обмін думками, дає змогу краще зрозуміти інших. Робота в групах
розвиває навички активного слухання, співробітництва, упевненої поведінки та толерантності.
The Brazilian Cat (After A. Conan Doyle, http://www.eastoftheweb.com/
short-stories/UBooks/BraCat.shtml)
I. Vocabulary
№ 1 Complete the words from the text with the missing letters. Make up
sentences with them, explaining their meaning.
to e…n to subscribe to ch…ities
cr…ture good – hum…red
pl…nty of money to make acqu…ntance
to ign…e hospit…ble
pov…ty e…-witness
№ 2 Match antonyms to the following words.
full to be born
well-to-do to spend
expensive empty
to earn cheap
to die thin
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to receive to send
stout poor
№ 3 Complete the sentences using the appropriate phrasal verbs. Explain
their meanings.
come off, find out, toss off, get over, let out, pull off
1.
If you can … him… on his pet subject, he will go on for hours.
2.
He … his milk without stopping.
3.
The plan was difficult and risky, but he … it… .
4.
When do your sports … ?
5.
… the water … of the bath-tub.
6.
Can you … when he is likely to arrive?
№ 4 Choose the best translation of the underlined phrase.
1. I packed my suitcase and set off that very evening.
a) у той вечір; b)у той самий вечір; c)колись увечері;
2. Mr. Everard King, my unknown cousin, was standing on the steps of his
house, for he had seen us in the distance.
a) далеко; b) у межах зору; c) на відстані;
3. He was short and stout, with a round good-humoured face.
a) добросердечне обличчя; b) усміхнене обличчя; c)іронічне обличчя;
4. My uncle didn’t take the slightest notice of me.
a) не цікавився мною; b) не брав участі у моєму житті; c) зовсім
не помічав мене;
№ 5 Match the words with the corresponding definitions:
1. Offensive a) make a number of short, sharp sounds
2. hiss b) a case for carrying arrows
3. rattle c) a device for catching animals, birds, etc.
4. quiver d) do quickly and without mach thought or effort
5.trap e) clever at deceiving people
6. cunning f) weak, not likely to have much effect
7. toss off g) weakly, without energy
8. faint h) remove; get free from
9. feebly i) unpleasant; disagreeable
10. to get rid j) make a sound like that of [ s ] or the noise
№ 6 Explain the meaning of the proverb in italic and point its synonym.
Accidents will happen in the best regulated families.
a) Don’t trouble trouble, till trouble troubles you.
b) There is no place like home.
c) Every family has a black sheep.
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II. Reading.
№ 1 Think over the questions and play virtual interview with the author of
the story.
№ 2 Choose any story you like. Write notes under these headings. You can
add any other important information.
General information Story and characters:
Author: Arthur Conan Doyle Where does it take place?
Title: Main characters:
Type of book: What happens?
Your minds:
Why do you like it? For example: It’s funny/ moving/ exciting/
admiring.
It has a lot of interesting characters. I really want to know what is
going to happen.
№ 3 Read the text «The Brazilian Cat».
How do you think why Mr. Everard King invited his cousin to the estate.
What facts are the best confirmation to your mind.
№ 4 Confirm or disprove the statements by quoting the text:
1. My father was sure that his elder brother Lord Southerton, a
bachelor and bachelor and of the richest men in the country was full of
thought and care for my future.
2. My uncle was really very interested in my life.
3. Mr. Marshall had good occupation to live in well – to – do way
4. Mr. Everard King brought a lot of beasts from Brazil and the dogs
were the jewels of his collection
5. In the center of the room there was a huge, graceful black cat, as
large as a tiger.
№5 Fill in the blanks with a suitable word from the text in the correct form.
1. It is bad luck for … to have expensive tastes and aristocratic
connections but no money in his pocket.
2. The nearest of my relatives Everard King, my father’s nephew who
had spent an adventurous life in Brazil, and now had returned to England
with … .
3. When I arrived at the small station, no carriage was waiting for me,
so I hired … at the local inn.
4. It seemed to me that I had never met a more kind – hearted and …
man.
5. The whole afternoon was occupied by …, which included all the
birds, beasts, and even reptiles which he had brought.
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III. Speaking and Writing.
№1. Work in pairs. How do you like the story you have read? What impressed
you most of all? Do you sympathize with Mr. Marshall? Why (not)? How do you
think if he was a victim of a crime or it was the natural result of his careless life.
What can you say about Mr. King’s ambitions?
№2. Work in groups. Discuss the way you usually feel when faced with
injustice. Do you ever deal with anxiety or alarm in such situations? Use the
given verbs to describe different states and feelings of people when they see the
person gets in trouble: show, become, spend, set, change, leave, stay, feel (like),
perform.
№3 Write as many sentences as you can. Be ready to do it just now.
If I were Mr. Everard King I would…
Storytelling.
Imagine yourself that you are in one of the richest estates of Great Britain.
It is the 19th century. Sh. Holmes and Dr. Watson have come to this estate on
the invitation of Mrs. Everard King. They are dating Mr. Everard King’s wife
and his cousin after the accident. May be you want to see more people in this
play, do it. Good luck!
Завдання є універсальними, їх можна виконувати при вивченні будь-якої
теми, дібравши інший текст.
Список використаних джерел
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3. Кравець О., Самборська Н. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей на заняттях з англійської мови засобами інформаційно-комунікативних технологій/Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ,
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Д

истанційна форма освіти в умовах реформування ЗФПО набуває
все більшого і більшого значення. Сильним поштовхом для її стрімкого розвитку у всьому світі став карантин, пов’язаний із COVID-19.
Дистанційне навчання – це сукупність інформаційних технологій, що
дають змогу доставити тим, хто навчається, матеріал, який необхідно вивчити згідно учбового плану. Це інтерактивна взаємодія між учасниками
навчального процесу, при цьому студентам надається можливість самостійного навчання, що передбачає наявність контрольних завдань та робіт
щодо перевірки знань.
Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. Серед них доступність всім верствам населення, відсутність необхідності відвідувати лекції і семінари, демократичний зв’язок «викладач –
студент», комплексне програмне забезпечення, провідні освітні технології,
індивідуальний процес навчання, гнучкі консультації [1].
Запровадження системи дистанційного навчання не є легким завданням
навіть на сучасному етапі розвитку науки і техніки. Найскладнішим є питання розробки курсів дисциплін і матеріалів, розрахованих на специфіку
дистанційного навчання, а також підготовка викладачів, здатних ці курси
проводити. Основною проблемою у дистанційному навчанні є доставка
матеріалу для вивчення особі, яку навчають. Досить важливо визначитися, в якому вигляді найбільш доцільно доставляти навчальну інформацію.
Наразі ефективним і досить розповсюдженим способом є донесення інформації до споживача з використанням аудіо- та відеоматеріалів. Для досягнення найкращого результату при самостійній роботі необхідно знайти
оптимальний варіант спілкування студента з викладачем. Необхідно, щоб
студент міг запитувати викладача і отримувати від нього відповідь [2].
Для дистанційного навчання використовуються такі інформаційні технології. Перша з них це проведення занять через відеоконференції. Така
технологія дозволяє студентам бачити та чути викладача і ставити запитання по ходу заняття. Друга технологія полягає в створенні коледжем вебсайту, де студенти матимуть змогу знайти фото-, відео- та аудіоматеріали
для вивчення, а також зможуть скористатися корисними веб-ресурсами та
матимуть доступ до електронної бібліотеки. Інша не менш важлива техно-
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логія – використання соціальних мереж. У наш час всі студенти активно
використовують такі соціальні мережі як Viber, Telegram, Facebooke для
швидкого і своєчасного обміну інформацією. Обов’язковою також є наявність електронної пошти для обміну не лише повідомленнями, а й для поширення фото-– та відеоконтенту[3; 4].
Комплекс і збалансованість всіх вищезазначених інформаційних технологій дозволить підвищити якість дистанційної освіти. На тлі сучасного
прогресу інформаційних технологій дистанційна форма освіти має великі
перспективи і добре майбутнє.
Список використаних джерел
1. Ліщинська Л. Б. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія, 2017.
2. Ільницький Б. А., Каленський А. А. Питання педагогіки. 2012. Вип. 1. С. 66–
68.
3. Путимцева К. М. Научная работа. Информационные технологии в дистанционном обучении, 2016.
4. Konovalenko T. V., Yivzhenko Y. V., Demianenko N. B., Romanyshyn I. M.
Yemelyanova Y. S. The possibilities of using distance learning in the professional training
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С

учасне суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із яких
є підготовка особистостей, спроможних приймати критичні рішення, аналізувати, знаходити спосіб спілкування в новому оточенні, які
достатньо ефективно встановлюють нові стосунки у швидко змінюваній
реальності. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися
до стрімких змін – усі ці риси розвинутої особистості стають найважливішими на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує
реалізації нових підходів до процесу навчання.
Організація освітнього процесу з використанням інтерактивних технологій формує соціокультурну компетентність, навички спільної навчально-пізнавальної діяльності, критичного мислення, розширює пізнавальні
можливості студентів у здобутті, аналізі й застосуванні інформації, а також
є базою для професійного становлення, культурного й творчого потенціалу.
Проблемі інтерактивних методів навчання присвячені дослідження таких відомих педагогів, психологів та методистів, як О. І. Пометун,
А. В. Пироженко, О. В. Єльникова, В. Ф. Паламарчук, Т. І. Шамова,
І. Н. Гейко, О. С. Падалка та інших. Психологи стверджують, що найбільший ефект у засвоєнні знань дає активне навчання. Викладач має організувати такий процес навчання, при якому студенти брали б жваву участь
у проведенні занять. Саме тому у своїй практиці я використовую інтерактивні методи й прийоми для активізації пізнавальної діяльності студентів,
формування мовленнєвих навичок та творчих здібностей на різних етапах
уроку та в позаурочний час. Інтерактивні технології на заняттях української мови є важливим складником особистісно-орієнтованого, розвивального навчання. Найхарактернішою ознакою такого способу навчання (інтерактивних технологій) є те, що активним співтворцем освітнього процесу стають самі студенти. Вони є суб’єктом пізнання. Кожен долучається до
групової діяльності. Студент і викладач є рівноправними, рівнозначними
суб’єктами освітнього процесу. Вони спільно визначають мету діяльнос-
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ті, об’єкт, суб’єкт, засоби діяльності, результати навчання. Під час такого
спільного пошуку здійснюється обмін думками, знаннями, способами діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, оцінювання здобутих результатів. Студенти усвідомлюють, чого вони досягли на певній сходинці
пізнання, що вони знають, уміють, як виражають своє емоційне ставлення
до об’єкта навчання, як володіють оцінними судженнями, як збагатився
їхній особистий досвід творчої діяльності.
Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при
правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. Досвід
свідчить, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації
освітнього процесу і допомагають студентам оволодіти такими навичками:
– аналізувати навчальну інформацію;
– творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;
– навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати;
– доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;
– навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
– моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний
досвід через включення у різні життєві ситуації і переживати їх;
– вчитися будувати конструктивні відносини у групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути
діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми;
– розвивати навички проєктної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих завдань.
Які ж сильні сторони інтерактивних технологій навчання? Особлива їх
цінність в тому, що студенти навчаються ефективній роботі в колективі.
Цікавим є твердження В. М. Бехтєрева та М. В. Ланге, що індивід, працюючи в групі, збагачується, набуває і запозичує в неї те, що він не зміг
би набути поза групою. Важливим є висновок дослідників О. Пометун та
Л. Пироженко про те, що інтерактивне навчання є сукупністю технологій.
Автори розподіляють інтерактивні технології на чотири групи залежно від
мети заняття та форм організації освітньої діяльності:
– інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою);
– інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології,
що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу;
– технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення до гри, передусім, ігрове моделювання явищ,
що вивчаються;
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– технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось суперечливого питання.
Використання інтерактивного навчання дозволяє значно збільшити
відсоток засвоєння інформації. У процесі навчання викладач виступає як
рівноправний партнер студентів, виконує організаційні та консультаційні
функції. Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності
практикую проведення таких нетрадиційних уроків:
– інтегровані (І. Франко. Лірична драма «Зів’яле листя» – шедевр інтимної лірики. Дослідження звертання простого ускладненого речення (на
матеріалі поезії І. Франка);
– у формі змагання: вікторина, турнір, лінгвістичний конкурс, естафета,
ділова або рольова гра (мовознавча вікторина «Словограй», конкурс презентацій у програмі Power Point за певною темою);
– заняття, що імітують культурні заходи: заочна екскурсія, урок-подорож (заочна-екскурсія «Стежками Кобзаря»);
– заняття, засновані на відомих у суспільній практиці жанрах, формах
і методах роботи: лінгвістичне дослідження, аналіз філологічних матеріалів, історичний коментар, рецензія, репортаж, інтерв’ю, диспут (урок-диспут «У чому сенс людського життя? (за драмою-феєрією Лесі Українки
«Лісова пісня»);
– урок-дослідження, урок формування практичних умінь і навичок
(урок-пошук «Симфонія людської душі й природи за новелою М. Коцюбинського «Іntermezzo»).
На уроках української мови та літератури використовую такі інтерактивні методи та прийоми:
«Stop fake» (або «Знайди помилку»). Свідомо допускається в прочитаному або написаному заздалегідь тексті чи реченні помилка, яку потрібно
помітити та виправити.
«Правильно-неправильно». Кожній команді пропонується кілька карток
з написаними словами. Завдання: першій команді з-поміж карток вибрати
ті, на яких слова написані правильно, другій команді — ті, на яких слова
написані неправильно.
«Загадкова торбинка». Гра сприяє активізації та розвитку розумових і
мовленнєвих здібностей студентів, мислення, пам’яті, виробленню уваги,
спостережливості. Учасники команд по черзі витягають з торбинки номерки запитань, на які мають дати відповідь. Якщо команда не знає відповіді,
на допомогу приходять суперники і заробляють собі додатковий бал.
Дубль-диктант. Диктуються слова з орфограмами, а студенти повинні
одразу ж записувати свої слова на те саме правило.
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Кросвордний диктант. Диктується не саме слово, а його тлумачення,
студенти записують відповідь.
Літературний диктант. Пропонуються 10-12 запитань з теми, студенти
записують відповіді, а потім один одному перевіряють роботу і виставляють оцінки.
«Мікрофон». Ставляться запитання групі та пропонується певний предмет (ручка, олівець), що виконуватиме роль уявного мікрофона. Студенти
передають його один одному, по черзі беручи слово.
«Мозковий штурм». Чітко формулюється проблемне питання. Пропонується всім висловити ідеї, коментарі, пов’язані з цією проблемою. Студенти записують усі пропозиції на аркуші паперу. Наприкінці обговорюються
й оцінюються запропоновані ідеї.
Робота в малих групах. Студенти об’єднуються в групи. Кожній групі
дається конкретне завдання. Викладач стежить за роботою в групах, надає
необхідну допомогу. Групи представляють результати колективної діяльності.
«Займи позицію». На дошці плакати «за», «проти», «це складне питання». Студентам пропонується висловити власну позицію щодо матеріалу
уроку або викладач обирає декількох учасників і просить їх обґрунтувати
свою позицію.
«Незакінчене речення». Завдання може бути усним і письмовим. Наприклад: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я навчився…».
«Сенкан». Викладач дає завдання скласти сенкан до певного поняття.
Потім студенти обмінюються творчими роботами в парах чи групах з подальшим аналізом та оцінюванням.
«Запитання в подарунок». Студенти мають сформулювати щонайбільшу
кількість запитань за темою уроку, потім обмінюються запитаннями й готують на них відповіді.
«Буктрейлер». Створення групою студентів сучасної реклами на програмний твір.
«Постер». Художньо-наукове оформлення плаката з метою кращого засвоєння навчального матеріалу.
Уроки української літератури проводжу з використанням інтеграції
знань студентів з історії, мистецтвознавства, народознавства тощо. Використовую музичне оформлення занять (прослуховування пісень на слова
поезій або добір музичного супроводу до творів), ілюстрування прочитаного тексту, виконання пошукових робіт і проблемно-пошукових завдань,
лінгвістичні дослідження, лінгвістичні спостереження, роботу з таблицями, огляди-конкурси, творчі диктанти, написання листів улюбленому ге-
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рою чи автору. На заняттях до роботи залучаються (тією чи іншою мірою)
усі учасники освітнього процесу. Усі ці технології навчання спрямовані на
розвиток у студентів здатностей бачити проблеми, виявляти суперечності,
висувати оригінальні ідеї . Стверджую, що на кожному уроці потрібно давати студентам час для роздуму, переживання, вибору позиції і обов’язково
словесного озвучення.
Кожен урок – це творча співпраця викладача та студентів, яка пробуджує бажання мислити і творити, досліджувати й аналізувати, самовдосконалюватися і досягати успіху. Тільки поставивши особистість у центр усієї
діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб’єктів навчання, ми
можемо побачити очі, що горять жагою відкриття, і відчути, що працювати
потрібно тільки так.
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С

учасна концепція філологічної освіти базується на чіткому уявленні
про цілі й завдання освіти і формування базової культури особистості, виховання людини високоморальної, освіченої, духовно та фізично
розвиненої, здатної до самоосвіти, наполегливої, натхненної у праці. Такий
підхід до викладання мови сприяє самозбереженню і саморозвитку народу,
реально забезпечуючи його майбуття. Зміст освіти є відображенням певної
культури епохи.
Теоретичне осмислення закономірного характеру взаємозв’язку освіти
і культури, їх ізоморфної тотожності дозволяє висунути гіпотезу про перспективність і продуктивність використання культурологічного підходу як
концептуальної основи модернізації змісту освіти.
При побудові змісту освіти культурологічний підхід розцінюється як реалізація гуманістичної установки в розумінні соціальної функції людини,
яка передбачає включення в контекст змісту освіти структури культури в
різних її проявах. Компонентами змісту освіти визнаються загальна, базова і професійна культури [2, с. 67].
Одним з найпоширеніших видів роботи на заняттях з англійської мови є
переклад текстів. Переклад є важливим засобом міжкультурних контактів,
оскільки він допомагає ознайомитися з фактами чужої культури. Переклад
– складне багатогранне явище, що вимагає від здобувача освіти не тільки
бездоганного знання мови, але й уміння розрізняти смислові та стильові
відтінки писемного або усного мовлення; знання історії мови і, відповідно,
розвитку культури суспільства. Володіння фоновими знаннями про культуру, менталітет і етнологічний розвиток народу-носія мови є невід’ємною
складовою успішної праці здобувача освіти при перекладі текстів на заняттях з іноземної мови. Поширеною є думка, що успіх перекладацької діяльності залежить в першу чергу від того, наскільки добре здобувачі освіти володіють іноземною і рідною мовою, тобто від чинників суб›єктивних.
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Проте при такому підході поза увагою залишається цілий ряд
об’єктивних чинників, до яких входять і лінгвокультурні аспекти перекладацької діяльності здобувача освіти. Слід акцентувати увагу на тому, що
при цьому вкрай важлива роль мови, що виступає як засіб передачі бачення
світу представниками іншої культури. Це світобачення в культурологічному змісті є унікальним, і його передача засобами чужої мови часто виявляється складним завданням. Саме в цьому випадку про переклад варто
говорити як про процес «нескінченної приблизності» або «нескінченної
відносності», оскільки немає однозначної відповідності між часом, так як
різні мови в змісті своїх одиниць і структур відображають ознаки реальності дійсності, тим більше, коли мова йде про специфічні елементи культури [3, с. 2].
Мова – це те, що лежить на поверхні буття людини в культурі, тому
починаючи з ХІХ ст. проблема взаємозв’язку, взаємодії мови і культури є
однією з центральних в мовознавстві. У лінгвістиці ХХІ ст. активно розробляється підхід, в якому мова розробляється як культурний код нації, а не
просто засіб комунікації і пізнання. Фундаментальні основи такого підходу були закладені працями В. Гумбольдта, А.А. Потебні та інших вчених.
Наприклад, В. Гумбольдт стверджував: «Межі мови моєї нації означають
межі мого світогляду». Мова не тільки відображає реальність, але інтерпретує її, створюючи особливу реальність, в якій живе людина. А.М. Хайдеггер, видатний мислитель нашого часу, назвав мову «будинком буття».
Тому і лінгвістика, як наука про мову, займає авангардні методичні позиції
в системі гуманітарного знання і обійтися без її допомоги при вивченні
культури неможливо [3, с. 4].
Велике значення для взаємопроникнення культур має міжмовна, перекладацька діяльність на заняттях англійської мови. Переклад допомагає
здійснювати процес знайомства із чужою культурою. Можна сказати, що
він займає проміжне положення між мовою і культурою, виконуючи посередницькі функції між цими двома сутностями. Перекладацькі проблеми,
пов’язані з існуючими культуральними артефактами, переборні в процесі
міжмовної комунікації як за посередництвом прирівнювання структур вихідної й цільової мов, так і за допомогою різних способів передачі артефактів чужої культури.
Для дослідження закономірностей перекладацької діяльності великий
інтерес становлять особливості мови, прямо або опосередковано зумовлені культурою носіїв мови. Подібні особливості можуть виявлятися на
різних рівнях мовної структури, у правилах вербальної комунікації, у спо-
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собах опису позамовної реальності. Легко демонструється соціально-культурна детермінованість словникового складу мови. [1, с. 33].
Наприклад, у англійській культурі особливе значення має слово «noon» 12 година. Це не тільки середина дня (midday), але і кінець ранку (morning),
який триває з півночі, частково перекриваючи і темний (night) і світлий
(day) час доби. До цієї точки відліку прив›язаний і особливий час прийому
їжі - «lunch» - на відміну від: головного ритуалу прийому їжі - «dinner»,
в середині або в кінці дня. Після головної точки відліку починається
«afternoon» (post meridiem), начебто друга половина дня, яка триває до заходу сонця (before sunset or nightfall). Але «nightfall» - це ж, настання ночі
(або, точніше, темряви), першу частину якої, мабуть, складає «evening’»,
оскільки вона ж може називатися «night». Англійський чай (tea) подається начебто ближче до вечора або в кінці другої половини дня (in the late
afternoon), але є ще «supper», який їдять увечері (якщо «dinner» з’їли в середині дня) або пізно вночі. В цілому, утворюється своєрідна картина доби,
характерна для англійської культури. Вирішальну роль відіграють соціально-культурні чинники під час формування у здобувачів освіти фонових
знань, без яких неможлива інтерпретація мовних висловів [1, с. 118].
Отже, при перекладі слід звертати особливу увагу не тільки на граматичні конструкції, але і на культурологічні і соціологічні особливості народуносія мови. Необхідно володіти достатньо широкою базою фонових знань.
Особливу увагу під час перекладу слід приділяти явищам і поняттям, що
наявні у культурі носіїв мови оригіналу, але відсутні у культурі носіїв мови
перекладу. Такі явища і поняття потребують не лише особливих навичок
від перекладача, але і постійного поповнення запасу різногалузевих знань
і розширення власного кругозору здобувачів освіти [2, с.78].
Як було зазначено, сучасна концепція вивчення української мови і літератури передбачає культурологічний підхід до організації навчання, що
відкриває перспективи для мовного розвитку і морального виховання здобувачів освіти.
«Що посієш, те й пожнеш!» - свідчить народна мудрість. Як важливо
засіяти поле вчасно добротним насінням, а викладачам - закласти в душі
вихованців добрі зерна естетичної свідомості.
Одним з дієвих засобів у роботі викладача-словесника, що дозволяє
вводити інформацію культурологічного характеру, - звернення до проблематики українського мовного етикету. Все частіше ми зустрічаємо вдалий
досвід включення в заняття української мови відомостей з історії та практики мовного етикету, подання та лінгвістичного обґрунтування стереотипів української мовленнєвої поведінки, зокрема за допомогою прислів’їв,
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приказок, стійких словосполучень, фразеологізмів. Етнокультурну спрямованість заняттям української мови надають також вправи, засновані на
тлумаченні слів-реалій, які називають характерні деталі національного побуту, фольклору, історії [ 2, с. 99].
Також з метою реалізації культурологічного підходу на заняттях української мови і літератури ми звертаємося до великих творів, підбираємо
високохудожні тексти українських письменників і поетів, супроводжуючи
багатющий мовний матеріал цікавими завданнями, спрямованими на формування естетичних уявлень, на розвиток творчого мислення. «А що може
бути дорогоціннішим, як щодня входити до спілкування з наймудрішими
людьми світу» (Л.М. Толстой) [ 2, с.115].
«Діючий» прийом - міжмовні зіставлення. Результативними, що не вимагають застосування будь-яких додаткових коштів, є попутні соціології
і лінгвокультурні коментарі до використовуваних на заняттях текстів. Багато з них вимагають уточнення лексичних значень слів. Це ми можемо
говорити при вивченні творчості Г.Сковороди, М.Коцюбинського та інших
митців.
Виховання здобувача освіти здійснюється в ході всього навчального
процесу, але основою системи виховання є українська мова. Заняття філологічних дисциплін містять у собі необмежені можливості виховання здобувача освіти справжнім громадянином своєї Батьківщини. Головне - закласти відчуття єднання з рідною землею, природою, викликати інтерес до
історії краю, виховати відповідальне ставлення до власних справ і вчинків.
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НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Д

уховне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження
атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом
постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та
практики, але і як соціальна необхідність.
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка,
креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, «яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому,
сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і
бачили попередники ».
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як
ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. У книзі „Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю,
що завдання викладача – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити
чи розвинути в особистості те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань здобувачами
освіти, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання
навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у
нагоді в подальшому розвитку самоосвіти і самореалізації.
Одним із пріоритетів інноваційного навчання є групова та індивідуальна форма навчання. Акцент зміщений на творчу імпровізацію педагога, на
його взаємодію із здобувачами освіти. Довіра, повага, спілкування, стимуляція почуття гідності, здатності відповідати за себе є головним фактором
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групової та індивідуальної форм роботи. Здобувач освіти розвиває свою
індивідуальність у спільному вирішенні творчих завдань, коли залучається
його життєвий досвід і отримані знання.
Іншим пріоритетом є диференціація навчання, коли урізноманітнюються форми і методи навчальної діяльності, коли опорою стає уміння здобувачів освіти самостійно здобувати знання. Самооцінка здобувачів освіти
перетворюється на головний фактор оцінювання особистих досягнень. Навчання, таким чином, перетворюється на спілкування між людьми в отриманні нової інформації. Викладач має стати посередником між здобувачем
освіти і навчальним матеріалом, а не єдиним джерелом знань. Виходячи з
цієї нової ролі, викладач повинен:
• використовувати різноманітні методи подачі нового матеріалу;
• ставити завдання, які дозволяють здобувачам освіти засвоїти навчальний матеріал відповідно до рівня їх підготовки та можливостей пізнавальної діяльності;
• надати можливість здобувачам освіти демонструвати свої досягнення в отриманні знань.
Дуже важливим є спільна робота здобувачів освіти у великих і малих
групах. Ця методика пропонує зміну традиційної обстановки на заняттях.
Роль викладача змінюється з традиційної на посередницьку. Головним стає
колективне знання групи, допомога у з’ясуванні окремих питань, обговорення підготовлених повідомлень, доповідей та рефератів.
«Мозковий штурм» – ефективний метод колективного обговорення,
пошук рішень у процесі спільного висловлення думок. Цей принцип дає
можливість за короткий час висловитись великій кількості здобувачів освіти, що є передумовою вироблення найбільш розумного рішення.
Проблем на занятті можна розглянути кілька, і всі обов’язково
розв’язувати в групах. Але неодмінною умовою є наявність проблеми та
робота з нею в групах, прийняття узгодженого рішення і діалог за підсумками роботи.
Діалог – це співробітництво учасників навчального процесу, з одного
боку – різних груп здобувачів освіти, з другого – здобувачів освіти і викладача з метою спільного пошуку рішення. Тому воно направлено на пошук
спільних знаменників, розширення і можливу зміну власного погляду, відвертість у взаємовідносинах. Як доводять дослідження, групові дискусії
сприяють засвоєнню 50% матеріалу.
Дискусії – це словесний обмін ідеями, думками з будь-якої теми. Корисні тим, що дають можливість активізувати розумову діяльність особистості, уміння висловлювати власні думки, використовувати набуті знання.
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«Мозкова атака» достатньо популярний засіб навчання у дискусії. Ведучий пропонує якусь проблему або життєву ситуацію, для її вирішення
пропонується якомога більше альтернативних засобів, які потім аналізуються самими здобувачами освіти.
Структуровані дебати. Це змагання між двома командами.
Основні умови:
• кожна команда повинна ретельно готувати свої аргументи: вирішити, які пункти, підтверджені джерелами та документами, висувають
виступаючі, бути готовими до аргументів супротивників;
• учасники дебатів виступають послідовно.
Перемога надається команді, яка більш ефективно й аргументовано довела свої позиції і спростувала протилежні.
До активних форм навчання, які сприяють засвоєнню до 70% матеріалу,
відносяться рольові ігри. Під час їх проведення розігруються ситуації, які
здобувачам освіти не траплялися у повсякденному житті. Кожна рольова гра може тривати декілька хвилин, за цей час здобувач освіти має розіграти певну ситуацію всіма придатними для цього засобами. Метою рольових ігор є допомога здобувачам освіти у дослідженні їх почуттів, думок
та дій у вільній сприятливій обстановці. Рольові ігри можуть дати багатий
матеріал для обговорення.
Одним із найбільш важливих шляхів пізнання світу провідне місце посідає в реформі освіти України інформатизація освітнього процесу.
Сучасна освіта, випереджаючи суспільний розвиток, стрімко опановує
інформаційні технології. Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу. Головним засобом цих технологій є комп’ютер
і його програмне забезпечення, комп’ютерні засоби навчання, які стали
невід’ємною частиною навчання здобувачів освіти.
Сучасному викладачу мови та літератури вже недостатньо просто мати
глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками.
Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній
змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.
Досвід переконує, що ІКТ сприяють не тільки розвитку самостійності,
творчих здібностей здобувачів освіти, їх застосування дозволяє змінити
саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і
цікавим. Ці новітні технології забезпечують активізацію діяльності викладача та здобувачів освіти на занятті, сприяють здійсненню диференціації
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та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню ключових та предметних компетентностей, посилюють
міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.
Використання інформаційних технологій на заняттях може відбуватися
різними способами, це залежить від багатьох факторів, найважливішими з
яких вважаємо такі: потреби конкретного заняття, рівень володіння різними програмами та наявність комп’ютерної техніки у кабінеті.
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є набагато швидшим, ніж тексту, який
читаємо. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає здобувачів освіти жити в
інформаційному середовищі, сприяє залученню їх до інформаційної культури, допомагають якісно формувати ключові та предметні компетенції на
всіх етапах заняття.
Впровадження ІКТ під час вивчення української мови та літератури, а
саме: створення та використання презентацій у процесі вивчення літератури, які дозволяють визначити низку факторів, що впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
– зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;
– полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;
– запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;
– збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
– скорочення часу на розкриття проблеми.
Використання презентацій, створених за допомогою програми
PowerPoint, зокрема такі їх види:
– презентації для лекційного викладу матеріалу;
– презентації для повторювально-узагальнюючих занять;
– презентації для занять контрольного оцінювання знань.
Компонування матеріалу програми у презентації слугує своєрідною
формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що здобувачі освіти
під час підготовки домашнього завдання часто використовують матеріали
презентації, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.
Таким чином, у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм
і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань
здобувачів освіти, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та
навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного
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опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей,
які стануть у нагоді в подальшому житті.
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СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

П

ріоритетним напрямом розвитку медичної, фармацевтичної фахової освіти в Україні є впровадження заходів із її якості, невід’ємним
складником яких має бути удосконалення системи підвищення кваліфікації
викладачів медичного та фармацевтичного профілю закладів фахової передвищої освіти.
Метою статті є визначення мети, змісту, результату стажування як ефективної форми підвищення кваліфікації викладачів медичного та фармацевтичного профілю закладу фахової передвищої освіти.
Підвищення кваліфікації є складником післядипломної освіти, спрямована на підвищення рівня готовності науково-педагогічного, педагогічного, працівника до виконання його професійних завдань й обов’язків або
набуття працівником здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки
шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або
галузі знань та забезпечує поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше рівня освітньої та
професійної підготовки й набутого практичного досвіду.
Підвищення кваліфікації у закладах фахової пердвищої освіти є необхідною умовою проходження атестації відповідно Закону України «Про
освіту»; Закону України «Про фахову передвищу освіту»; Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»,
змін до Постанови “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників” від 27 грудня 2019 року № 1133; листа Міністерства освіти і науки України “Щодо підвищення кваліфікації та
атестації педагогічних працівників” від 04.11. 2019 року № 1/9-683; Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про
затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 798 від 21.08.2019).
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічними, педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації. Загальний
обсяг підвищення кваліфікації працівника закладу фахової передвищої
освіти не може бути менше ніж для науково-педагогічних працівників –
180 годин, педагогічних – 120 годин на п’ять років.
Одним із ефективних та актуальних на сьогодні видів підвищення кваліфікації викладачів медичного та фармацевтичного профілю закладу фахової передвищої освіти є стажування, яке проводиться в аптечних закладах
та інших закладах охорони здоров’я за індивідуальною програмою.
Звернемося до змісту поняття «стажування» [1; 3]. Загалом дефініція
цього поняття окреслює основні підходи до його розуміння: 1) виробнича діяльність, практика для набуття досвіду й оволодіння фахом; 2) підвищення кваліфікації за спеціальністю в певній установі, закладі освіти; 3)
випробувальний період праці для визначення можливості зарахування до
штату установи, підприємства. Стажування викладачів медичного та фармацевтичного профілю закладу фахової передвищої освіти – це складова
післядипломної освіти, вид підвищення кваліфікації, спрямоване на набуття науково-педагогічним, педагогічним працівником досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.
Враховуючи стрімкий розвиток фармацевтичного виробництва фармацевтичного ринку, змін у законодавстві щодо ситеми забезпечення населення лікарськими засобами та надання фармацевтичних та медичних послуг, основною метою стажування є: формування і закріплення на практиці
професійних (фахових) компетентностей, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах фармацевтичної та медичної спеціальностей; вивчення
науково-педагогічними педагогічними працівниками сучасних вимог фармацевтичного ринку, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і
техніки, технології і перспектив їх розвитку у галузі охорони здоров’я.
Викладачі медичного, фармацевтичного спрямування поєднують у своїй діяльності педагогічні та фахові (медичні, фармацевтичні) компетентності. Якщо удосконалення педагогічних компетентностей як підвищення
кваліфікації доступне у формальній освіті (суб’єкт підвищення кваліфікації
має ліцензію на провадження такої діяльності), то удосконалення фахових
компетентностей викладачів менш доступне і можливе у неформальній та
інформальній освіті, що є недостатнім і змістово неповноцінним. Стажування з фахових освітніх компонентів у викладачів фармацевтичного профілю
(технологія ліків, організація та економіка фармації, фармакологія, фармакогнозія, фармацевтична хімія та ін.) можливе в аптечних установах, фарма-
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цевтичних закладах та виробничих підприємствах, лабораторіях з контролю
якості лікарських засобів тощо. Стажування викладачів медичного спрямування з фахових освітніх компонентів (анатомія, мікробіологія, клінічні
лабораторні дослідження, гігієна та ін.) можливе у медичних закладах, клініко-діагностичних лабораторіях тощо. Викладачем на період стажування
складається індивідуальна програма стажування, яка повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання.
Зарахування науково-педагогічних, педагогічних, працівників на стажування затверджується наказами керівників підприємств, організацій, установ
з призначенням консультанта з числа провідних фахівців практичної фармації
або медицини. Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
здійснюється під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та відповідну професійну кваліфікацію. Між закладом освіти, викладач
(викладачі) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення
кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма
(програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору.
Отже, бурхливий розвиток інформаційного суспільства та швидке «старіння» професійних знань змушує викладачів постійно розвиватись і вдосконалювати свої знання різними способами, одним з яких є стажування.
Стажування є продуктивною формою освіти дорослих, яка, спираючись
на індивідуальний підхід, оперативно і достатньо повно забезпечує індивідуальні потреби у здобутті певних знань, виробленні навичок і умінь,
особистісному і професійному зростанні. Попри те, стажування сприяє
самореалізації особистості педагога, навчає його, дає можливість набути
цінного для професії досвіду. Ефективність стажування з дисциплін професійного циклу як форми підвищення кваліфікації визначається запропонованими змінами в оновленні змісту навчальних програм освітніх компонентів, переліку вибіркових дисциплін та розробкою силабусів до них,
що має за мету формування необхідних результатів навчання у майбутній
професійній діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

В

ідповідно до Закону України «Про освіту», метою освіти є усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її розумових здібностей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору.
У дослідженнях багатьох педагогів і психологів відзначено, що оригінальність мислення, творчість школярів найповніше виявляються й успішно розвиваються в різний навчальній діяльності, що має дослідницьку
спрямованість. Це особливо актуально для учнів початкової школи, оскільки саме в цей час навчальна діяльність стає провідною і визначає розвиток
основних пізнавальних особливостей дитини. У цей період розвиваються
форми мислення, що забезпечують у майбутньому засвоєння системи наукових знань і розвиток наукового, теоретичного мислення.
Проте аналіз наукових і методичних джерел свідчить про те, що питанню організації дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики вчені не приділяють достатньої уваги.
Мета статті – обґрунтувати необхідність використання завдань дослідницького характеру на уроках математики як засобу розвитку дослідницької діяльності молодших школярів та систематизувати методичні рекомендації з використання подібних завдань.
Важливим завданням початкової загальної освіти є формування загальнонавчальних умінь і навичок, рівень засвоєння яких значною мірою впливає на успішність подальшого навчання.
Основний результат освіти розглядається як досягнення учнями нових
ступенів розвитку в процесі оволодіння ними універсальними способами
дій та способами діяльності, що є специфічними для досліджуваних предметів.
Дослідницька діяльність – вид інтелектуально-творчої діяльності, здійснюваної на основі пошукової активності та дослідницької поведінки.
Процес здійснення такої діяльності включає аналіз навчальної ситуації
(задачі, проблеми), прогнозування майбутніх та аналіз отриманих результатів, моделювання та реалізацію навчальних дій, а також корекцію дослідницької поведінки.
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Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, основним завданням математичної освітньої галузі є розвиток мислення, здатності
розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які
можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір. Молодший школяр досліджує ситуації і
визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій
для розв’язування різноманітних задач; критично оцінює дані, процес та
результат розв’язання навчальних і практичних задач; застосовує досвід
математичної діяльності для пізнання навколишнього світу [1].
Для досягнення зазначеної мети та завдань необхідно формувати в учнів
цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;
готовність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням
математичних методів, здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом; вміння
застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти
сутність процесу вимірювання величин; інтерес до вивчення математики,
творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; уміння навчатися. Для розвитку активної особистості
необхідно використовувати діяльнісні, проблемні, практико-зорієнтовані,
рефлексивні, групові методи. Учитель повинен орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій, за допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння з навчального предмета, а й розвивалися такі
якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання.
На сучасному етапі розвитку освіти широковідомими стають продуктивні методи навчання, одним з яких є дослідницький. Дослідницький
метод навчання передбачає організацію процесу набуття нових знань.
Дослідження не передбачає створення якогось заздалегідь спланованого
об’єкта, його моделі чи прототипу. Відповідно до цього, навчання спрямоване на розвиток в учня умінь і навичок дослідницького пошуку. О. Савенков стверджує, що основою дослідницької діяльності є дослідницька поведінка, яку визначає як вид поведінки, що побудований на базі пошукової
діяльності і спрямований на вивчення об’єкта або розв’язання нетипової
ситуації [4].
Дослідницька діяльність молодших школярів, на думку С. Пічугіна, має
відповідати таким педагогічним вимогам:
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– ураховувати вікові психолого-педагогічні особливості учнів початкової школи; спиратися на базовий стандарт і бути основою для поглиблення
та отримання нових знань;
– сприяти формуванню наукового мислення, що відрізняється системністю, гнучкістю, креативністю;
– стимулювати пізнавальну активність і розвиток творчого потенціалу
молодших школярів [3].
В. Феоктистова виділяє такі етапи організації навчального дослідження:
1. Вибір теми.
2. Постановка цілей і завдань.
3. Висунення гіпотези.
4. Організація дослідження: дослідження гіпотези шляхом експерименту, теоретичного аналізу, спостереження; розв’язання питання і перевірка.
5. Фіксування результатів у вигляді записів, малюнків, колекції тощо.
6. Презентація результатів дослідження [8, с. 8].
Ефективна дослідницька діяльність молодшого школяра неможлива без
розвинутих дослідницьких здібностей.
Для успішної реалізації дослідницької діяльності в початковій школі в
учнів мають бути сформовані (за О. Савенковим) такі вміння:
– бачити проблеми;
– вміння висувати гіпотези;
– спостерігати;
– проводити експерименти;
– давати визначення поняттям.
В. Феоктистова доповнює цей перелік такими загальнонавчальними
вміннями:
– висувати питання;
– робити висновки й умовиводи;
– класифікувати та структурувати матеріал;
– опрацьовувати текст;
– доводити й захищати свої ідеї [8, с. 9–11].
Дослідницькі уміння молодших школярів допомагають не тільки отримати нові знання із різних галузей, а й оволодіти універсальним способом
пізнання навколишнього світу. На думку вчителів-практиків, які організовують дослідницьку діяльність молодших школярів на своїх уроках, у
кожній текстовій задачі в підручниках математики можна знайти проблему,
над якою молодший школяр має задуматись, якщо вчитель не буде пропонувати готові способи розв’язання задач того чи іншого виду. Розв’язання
складених текстових задач, порівняння виразів, що вимагають використан-
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ня відомих учням закономірностей у нових умовах, вправи геометричного
змісту слід використовувати для постановки перед учнями завдань проблемного характеру.
Для організації дослідницької діяльності молодших школярів на уроках
математики найдоцільніше використовувати такі типи задач:
– з несформульованим питанням;
– з відсутніми даними;
– із зайвими даними;
– з декількома рішеннями;
– з мінливим змістом;
– на розуміння, логічне мислення.
Для організації дослідницької діяльності на уроках математики в початковій школі доцільно добирати нестандартні завдання-дослідження числових закономірностей. На уроках математики можна запропонувати учням
дослідити багатоцифрове число, ряд чисел, суму, різницю, добуток, частку.
При дослідженні ряду чисел доцільно запропонувати школярам продовжити цей ряд уліво та вправо із певною закономірністю, яку можна виявити в поданому ряду чисел, скласти рівняння із числами, виявити закономірності у збільшенні чи зменшенні чисел.
При роботі із прикладами можна запропонувати молодшим школярам
виписати всі двозначні числа, визначити спільне в числах і поділити їх на
групи (наприклад, парні й непарні), розташувати числа в порядку зростання чи зменшення та визначити закономірність у їх зміні, знайти пари
чисел, при складанні яких не буде переходу через розряд, при яких у сумі
буде кругле число тощо.
Також доцільно організовувати з учнями і практико-орієнтовані дослідження. Так, наприклад, при вивченні площі фігур можна запропонувати
учням визначити кількість рулонів шпалер для оклеювання власної чи
класної кімнати. При опрацюванні задач певного типу можна запропонувати молодшим школярам самостійно скласти подібні задачі на одну, дві,
три дії.
Висновки. Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня. Численні психолого-педагогічні дослідження доводять,
що саме дослідницька діяльність найбільше розвиває в учнів здатність до
творчого самостійного мислення. Навчальний матеріал шкільного курсу
математики дає змогу створювати проблемні ситуації, які сприяють активізації самостійної творчої діяльності учнів. Для того, щоб молодші школярі активнозалучилися до дослідницької діяльності, вчитель має уникати

42

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

надання учнямготових способів дій при розв’язанні тих чи інших типів
завдань.
Залучення дитини до навчально-дослідницької діяльності сприяє розвитку її пізнавальної активності, викликає позитивні емоції за результатами здійсненої навчальної роботи, значно підвищує самооцінку учня.
Інтелектуальний, творчий розвиток школярів залежить відтворених вчителем умов, використаних методів та прийомів організації навчально-дослідницької роботи, вмілого педагогічного керівництва цим процесом тощо.
Вчитель початкової школи має чітко розуміти сутність навчальних дій, які
складають процесуальну основу такого виду діяльності, правильно й раціонально організовувати роботу з формування комплексу загальнонавчальних і дослідницьких умінь з метою ефективного здійснення навчально-дослідницької діяльності молодшими школярами.
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У

статті розглянуті проблеми формування соціокультурної компетентності студентів фахової передвищої освіти.
The article considers the problems of formation in socio-cultural competence
students of professional higher education.
Вступ. Сучасне суспільство потребує спеціалістів із високими інтелектуальними та моральними якостями для соціально-гуманітарного розвитку України, що вимагає від майбутніх фахівців розвитку загальної культури, а від закладів фахової передвищої освіти — досконалого викладання
загальноосвітніх дисциплін [1, с. 54].
Постановка проблеми. Формування соціокультурної компетентності є
однією з ключових проблем педагогіки. Особливо важливі систематизуючи
та соціалізуючи процеси, які можливі тільки в умовах освітньої системи, в
межах якої відбувається засвоєння норм, правил та культурних цінностей
суспільства. У контексті цього правила і виникає проблема визначення ролі
загальноосвітніх дисциплін у процесі становлення майбутнього фахівця
[2, с. 11]. Це посилює вимоги до закладів фахової передвищої освіти щодо
якісного здійснення процесів формування майбутніх поколінь фахівців,
вимагає змін педагогічних орієнтацій змісту загальноосвітніх предметів,
які мають трансформуватися із мети навчання в засоби, що, своєю чергою,
розширить можливості соціально-гуманітарного розвитку України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтегрований підхід до
визначення поняття «компетентність», в основу якого було покладено поняття про професійну компетентність, у вітчизняній і закордонній науці
з’явився наприкінці XX століття, коли відбувалися докорінні зміни в парадигмі й методології освіти. Слід виокремити цінні в освітянській думці наукові дослідження з даної проблеми Л. Алексєєвої, І. Зязюна, І. Ларіонової,
А. Маркової, В. Сластьоніна, Є. Шиянова та ін.
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Метою статті є розгляд проблеми формування соціокультурної компетентності студентів закладу фахової передвищої освіти для покрашення
соціально-гуманітарного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Відмітимо, що процес підготовки майбутніх фахівців, пов›язаний із певними труднощами, які знаходять своє
відображення в державних стандартах освіти та навчальних планах із загальноосвітніх дисциплін. В умовах формування соціокультурної компетентності можливо виділити такі складові ціннісних орієнтацій предметів:
мотиваційно-пізнавальну, операційно-прогностичну, інтегровану, морально - етичну, проблемну тощо [3, с. 31].
Розглянемо деякі складові, які зорієнтовані на вивчення основ загальноосвітніх наук.
Мотиваційно-пізнавальна складова загальноосвітніх предметів, на думку багатьох науковців, зосереджує свою увагу на соціокомунікативних
цілях та завданнях, які використовуються студентами у різних ситуаціях
письмового та усного спілкування. Основна мета такої складової — допомогти майбутнім фахівцям оцінити власний рівень підготовки.
Операційно-прогностична складова сприяє формуванню та розвитку
способів діяльності та займає значне місце в опануванні, наприклад, в
українській мові, стилями, використанні мовних одиниць у текстах різного
функціонального спрямування тощо. На наш погляд, у фахової передвищої
освіті формуванню вмінь та навичок писемного ділового спілкування має
бути відведена належна увага. Це допоможе майбутнім фахівцям у роботі
з діловою документацією. Операційно-прогностична складова спрямована
на стильову функціональність літературної української мови з метою оволодіння навичками правильної комунікації відповідно до мети та завдань
соціокультурних якостей сучасного фахівця, який використовує знання
про основні функціональні різновиди в умовах ситуації ділового спілкування тощо.
Інтегрована складова предметів загальноосвітнього циклу спрямована
на оволодіння навичками професійного спілкування, уміння вести дискусію, керувати аудиторією, володіти способами мовної діяльності в умовах
закладу фахової передвищої освіти. Таким чином, в українській мові під
поняттям «соціокультурна компетенція» розуміємо певні знання та вміння
практичного використання мови у процесі спілкування; декодування мовної матерії як засобу інформаційного відтворення культурних здобутків
національної культури та відображення світогляду відповідно до особливостей історичного розвитку країни.
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Так, у процесі вивчення будь – якої дисципліни потрібно враховувати й
позицію майбутнього фахівця стосовно соціокультурної складової, оскільки комунікативна компетенція включає певні взаємовідносини у професійній та соціокультурній сферах. Знання таких параметрів забезпечує
цілісність та цілеспрямованість навчально-виховного процесу та гарантує
сучасний соціально-гуманітарний розвиток України.
Отже, під час вивчення загальноосвітніх дисциплін необхідно зробити
акцент на розвиток соціокультурних компетентностей, що дозволить вмотивовано використовувати мовні засоби для досягнення тих результатів,
які прогнозуються майбутніми фахівцями, і пов›язані з їх професійною діяльністю.
Враховуючи реалії сьогодення, можна визначити три складові у підготовці майбутніх фахівців:
• перша — використання соціокультурних цінностей під час засвоєння
навчального матеріалу;
• друга — зв’язок із державними стандартами та навчальними планами,
де виокремлюється соціокультурна складова загальноосвітніх предметів;
• третя — створення відповідних дидактичних умов для сприйняття
майбутніми фахівцями соціокультурної компетентності, яка визначає особистість як вищу цінність суспільства [2, с. 100].
Формування соціально-гуманітарного розвитку України пов›язане з
основними завданнями сучасної освіти й ставить перед майбутніми фахівцями ряд завдань, які впливають на розвиток суспільства в умовах міжкультурної комунікації.
Сьогодні необхідно розробити технологію конструювання навчальних
програм, які б налаштовували на постановку конкретної мети та визначали
критерії її досягнення під час планування та реалізації змісту загальноосвітніх дисциплін. Це надалі сприятиме досягненню глибоких базових
знань та способів діяльності, забезпеченню соціокультурної компетенції
студентів. Важливе значення для майбутніх фахівців має підготовка до самостійного конструювання навчальних програм на основі міжпредметних
та інтегративних зв›язків, які допомагатимуть індивідуалізації, соціокультурній компетенції та становленню ціннісних орієнтацій молоді у процесі
засвоєння знань із загальноосвітніх предметів.
В умовах євроінтеграції України загальноосвітні дисципліни важливо
орієнтувати на якість освіти та посилення соціально-гуманітарних цінностей, які мають формувати соціокультурну компетентність майбутніх фахівців.
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Слід зазначити, що в освітянській думці відбулися суттєві зміни,
пов›язані з розумінням механізмів соціокультурної компетентності, усвідомленням варіативності та побудови гуманітарних основ освіти. Поняття
«соціокультурна парадигма педагогічних досліджень» потребує уточнення, що дозволить деякі загальноосвітні науки віднести до інноваційних.
Фактично, мова йде про коректну побудову моделі явища, про термінологію, яка супроводжується педагогічною діяльністю і яка буде виправданою, якщо дане дослідження буде спрямоване на характер і механізм
майбутнього фахівця. З іншого боку, теоретичні положення конкретної наукової дисципліни інколи не можуть поєднуватися з освітньою практикою,
оскільки не всі вони мають цьому підтвердження [1, с. 18].
У практичних дослідженнях значна роль відведена дослідно-експериментальній роботі на засадах констатувального експерименту, робиться
детальний прогноз розвитку ситуації. У такому випадку, з метою досягнення рівня соціокультурної компетентності в загальноосвітніх дисциплінах, необхідно проводити контрольно-вимірювальні роботи. Отже, педагогічний процес впливає не лише на результати, а й на їх «носіїв», тобто
студентів. Особистість, яка бере участь у педагогічному експерименті, – це
інша особистість, з іншою ефективністю набуття вмінь і навичок освітньої
системи. На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що, не зважаючи на коректність експерименту, який пов›язаний із соціокультурною
компетентністю, необхідно побудувати валідність вимірів динаміки педагогічних явищ.
Зважаючи на сучасність формування соціокультурної компетенції, яка
включена в структуру комунікативної, необхідно інтегрувати обов›язкові
характеристики, передусім — це знання певних особливостей носіїв української мови, вміння їх використовувати у процесі спілкування та навчання, що дозволить ураховувати як когнітивний аспект (знання), так і мотиваційний — (готовність до спілкування, наявність досвіду, що пов›язаний
із практичними уміннями).
Висновок. У даній роботі зроблена спроба розглянути поняття соціокультурної компетентності, умови формування її в майбутніх фахівців у
процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін та зв’язати це з соціальногуманітарним розвитком України, що дало змогу покласти в основу методологічні принципи моделювання діяльності у процесі дослідницького
експерименту. На основі цього, акцентується увага на тому, що варіативність освітніх послуг та сформованість соціокультурної компетентності на
досвіді майбутніх фахівців дає змогу підвищити вмотивованість студентів,
посилити роль індивідуалізації, самостійності й самовдосконалення у про-
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цесі навчання. Маючи на увазі соціокультурну компетентність, потрібно
враховувати такі її компоненти:
• соціально-державницький — з метою співпраці викладачів загальноосвітніх дисциплін, що дозволить розвивати міжпредметні зв'язки та звернути особливу увагу на підбір навчального матеріалу з метою відповідності навчальним планам та інтересам студентів;
• практично-технологічний — з метою створення сприятливого психолого-педагогічного клімату, що сприятиме розкриттю творчих здібностей.
Вищезазначені міркування можуть мати тільки рекомендаційний характер. Запропонована орієнтовна схема, безумовно, відрізняється від реальної навчальної ситуації та, як і будь-яка змодельована ситуація, детермінує
умовності, оскільки проблема досліджується і, відповідно, не завжди можна проконтролювати рівень соціальної компетентності. Однак складові, які
представлені у визначеній ієрархії, потребують певного контролю, а це вимагає прийняття нових методологічних рішень.
Список використаних джерел
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учасний розвиток освіти пов’язаний з вирішенням проблеми активізації навчальної діяльності студентів, що неможливо без використання різноманітних ресурсів для їх зацікавлення та використання нових
форм і методів представлення навчального матеріалу.
Сьогодні відбувається перехід від наочних засобів навчання (дошка,
крейда, плакати) до використання функціональних можливостей сучасних
технологій візуалізації, інструментальних програмних засобів.
Проблемою в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій при наявності великої кількості засобів візуалізації є їх вибір.
При використанні сучасних технологій необхідно надати перевагу конкретному контенту, який найбільш сподобався викладачу, але не треба забувати, що необхідність представляти навчальний матеріал у відповідності
до навчальної програми та інтересів сучасних студентів, ураховуючи їх новий типу мислення та особливості сприйняття інформації.
Можна звернути увагу, що використання сучасних засобів візуалізації
навчального матеріалу останнім часом стає актуальним в освітньому середовищі, заняття повинні бути більш ефективними, супроводжуватись
наочністю, бажано використовувати яскраві зображення, відео, інфографіку, анімації, діаграми, ігри тощо.
При викладанні елементи візуалізації використовуються для розвитку
фантазії, уяви, асоціативного мислення, розвитку індивідуальних особливостей сприймання та обробки інформації, а вдалі елементи візуалізації
допоможуть стати опорою для запам’ятовування навчального матеріалу [1,
с. 2].
Для мене став найбільш цікавим інтерактивний контент на базі сервісу
Genially, який є моїм улюбленим віртуальним помічником, зараз поясню,
чому так відбулось.
При підготовці навчального контенту необхідно враховувати загальнодидактичні принципи підготовки навчальних матеріалів, психологічні особливості сприйняття інформації з екрана.
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Одночасно необхідно прагнути максимально ефективно використовувати можливості сервісу Genially.
У цілому робота в сервісі починається з вибору шаблону. Після того як
він вибраний його можна редагувати і ділитися зі своєю аудиторією.
У Genially є багато типів категорій, в яких можна знайти потрібний шаблон, з якого можна створювати чудовий контент, це презентація, інфографіка, гейміфікація, інтерактивне зображення, відео презентація тощо.
Під час навчального процесу можна створювати інтерактивні навчальні програми, які покращують концентрацію і залученість своїх студентів.
Освітні ресурси, які можна створити з Genially – це інфографіка, карти,
вікторини, ігри, квести, графіки, презентації тощо.
Різноманітність шаблонів може дати волю власній уяві, в які за бажанням можна вставити свій власний контент і створити унікальні навчальні
матеріали з фірмовим оформленням.
При попередньому перегляді шаблонів, видно його вміст і сторінки, що
дозволяє переконатися, що він відповідає потребам, також можна дізнатися про пропоновані функції, перш ніж вибирати.
При створені, наприклад, інтерактивного плакату, використовується метод візуалізації навчального матеріалу на основі одного зображення, до
якого у вигляді міток («гарячих точок») прикріплюються посилання на вебресурси і інтернет-документи, мультимедійні об’єкти: відео, аудіофайли,
інтерактивні презентації, ігри, опитування і тощо. Перевага такого плакату
–його інтерактивність: студент може працювати з матеріалами в будьякому зручному для себе порядку і відкривати тільки той матеріал, що його
цікавить. С допомогою інтерактивних плакатів можна зібрати і узагальнити матеріал по будь-якій темі, створити дайджест публікацій, віртуальну
виставку (рисунок 1).

Рисунок 1. Використання інтерактивності плакату
Даний сервіс надає можливість реалізувати загальну структуру будьякого заняття.
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Будь-яке заняття починається з знайомства: найменування навчального
закладу, тема заняття, прізвище, ім’я, по батькові викладача та представлення самих здобувачів освіти (рисунок 2). Все це можна реалізувати на
базі сервісу Genially.

Рисунок 2. Загальна структура контенту (початок заняття, знайомство)
Структура заняття передбачає визначити зміст, мету і завданнями заняття. Інтерактивність контенту дає можливість використовувати
опитування (містить підготовлені питання), при актуалізації опарних
знань –відеоролики, вікторини. Все це підвищує зацікавленість студентів
та мотивує до навчання (рисунок 3).

Рисунок 3. Організаційні моменти (зміст або цілі заняття)
Контент надає можливість надати основний зміст заняття. Виклад нового матеріалу, завдання для фронтальної і самостійної роботи, матеріал
для повторення, тощо. Важливо стежити за тим, щоб зміст сторінок навчального контенту забезпечувало досягнення поставлених цілей заняття
(рисунок 4).
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Рисунок 4. Приклад основного змісту заняття
Завершення заняття повинно містити висновок, питання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури, домашнє завдання, корисні посилання, тестування за допомогою GOOL форм Classroom тощо.
Цікавим є можливість виконувати опитування за допомогою вікторин.
Для пошуку вікторини заходимо в розділ Learning Experience (Освітні ресурси) (для плакату – Interactive Image, для презентації – Presentation або
Video Presentation).
Можна використовувати шаблон Basic Quiz (тут можна зробити тільки
5 питань) або шаблон Genial Quiz. Натискаємо, потім натискаємо на слова
«Use this template» ( «Використовувати цей шаблон»), працюємо з слайдами кнопка Pages (сторінки). Стираємо заголовок (пишемо свій), стираємо
текст (пишемо свій текст). Слайди можна видаляти і додавати (add pages).
Створюємо слайди.
У деяких вікторинах пропонується три відповіді (правильний і два неправильних). Замість слів Right Answer пишемо правильну відповідь, замість слів Wrong Answer – неправильний.
Механіка гри зсередини виглядає як презентація: набір слайдів з питаннями і варіантами відповідей. Відмінність у тому, що слайди інтерактивні.
Сервіс надає можливість отримати посилання (view), яким можна поділитися, отримати код (share), щоб додати інтерактивну фотографію на свій
сайт, завантажити результат (download).
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Варіанти зробити опитування можуть бути різними (– 5).

Рисунок 5. Закріплення нового матеріалу з використанням вікторин сервісу Genially
В «інтерактивному» навчальному контенті реалізована можливість вибору,
як способу вивчення навчального матеріалу, так і ступеня складності і (або)
подробиці викладу матеріалу. Важливо відзначити, що адаптація може відбуватися як автоматично (на основі даних про рівень підготовленості студента),
так і в ручному режимі (самим студентом або викладачем). Цей тип дозволяє
індивідуалізувати навчання, реалізувати персональні «екскурсії» по навчальному матеріалу і його вивчення. Інтерактивний навчальний контент – це діалог між комп’ютером і людиною, в якому людині надається можливість шукати і знаходити інформацію самостійно, у міру необхідності [2, с. 1].
Список використаних джерел
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О

світній процес завжди був і залишається динамічним. Постійно відбувається активний пошук та впровадження нових алгоритмів забезпечення якісної освіти. Останніми роками стало активно розвиватися
інформаційне освітнє середовище, яке створювалося з метою підвищення
ефективності традиційного процесу навчання та можливістю забезпечення
здобуття освіти дистанційним шляхом. Загострення санітарно-епідеміологічної обстановки в світі обумовило стрімке зростання нових форм освітньої комунікації з використанням дистанційних технологій. На цей час
питання організації такого виду освітньої діяльності, впровадження інноваційних та інформаційних методів та технологій, цифрова компетентність
педагогічних працівників – є одними з найактуальніших питань.
Завдяки мережевим технологіям викладач, маючі мінімальні навички роботи з комп’ютером, може створити власне інформаційно-освітнє середовище. Для моделювання навчального процесу, що задовольняє всім цим вимогам, необхідне інформаційно-освітнє середовище, що дозволяє учасникам
освітнього процесу ефективно взаємодіяти і досягати спільних цілей.
Таким середовищем є сервіси Google та пакет хмарних додатків Google
Аррs для навчальних закладів. Цей продукт, розроблений компанією
Google, є хорошим рішенням для коледжів, що вирішують завдання побудови ефективного інформаційно-освітнього середовища на основі сучасних хмарних технологій. Дуже важливе значення для зберігання великих
об’ємів інформації, яка необхідна для використання в освітньому процесі
має Google диск.
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Рисунок 1. Google диск Броди Аліни Юріївни
Цей інструмент може значно полегшити працю викладача, наприклад,
завантажити файл з домашнім завданням або практичною роботою можна
легко надати доступ до нього своїм здобувачам освіти. домашні завдання
зі студентів, які вони розмістять на своєму диску, а доступ нададуть викладачу. А в Classroom викладач має змогу не тільки швидко, за допомогою
Google диску, зібрати та роздати завдання, але й організувати зворотній
зв’язок із здобувачами освіти, виставити оцінки та прокоментувати їх.
Одним із оптимальних засобів організації дистанційного навчання при
підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти є використання
сервісу Google Сlassroom.

Рисунок 2. Google Сlassroom викладача Броди Аліни Юріївни
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Одним із видів навчального заняття в дистанційному навчанні з правових дисциплін є дистанційна лекція. Під час її проведення студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку, як у синхронному режимі, коли студенти можуть
отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання в реальному
вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.
Для проведення лекцій в реальному часі дуже популярним виявився
програмний засіб Google Meet.

Рисунок 3. Лекція в режимі відеоконференції Google Meet
Допускається викладення лекційного матеріалу у вигляді веб-сторінок
або у форматі Word, Excel, PowerPoint, PDF тощо. Але слід мати на увазі,
що застосування мультимедійних засобів у дистанційній лекції за принципом «чим більше – то краще» не може привести до реальної ефективності
в системі навчання майбутніх фахівців.
Матеріали лекцій, передбачені для завантаження студентами, найкраще виконувати у форматі PPT чи PDF. Крім текстових матеріалів, тут слід
розміщувати різноманітні графічні матеріали (структурні схеми, таблиці,
фотографії тощо) та відео-матеріали в будь-якому форматі.
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Рисунок 4. Лекція у форматі Word, розміщена в Classroom
Слід зауважити, що відповідно до мети на лекціях з допомогою дистанційного потрібно не вдаватися лише до передачі готової інформації (її
студент може знайти самостійно в літературі), а зосереджувати увагу на
способах одержання наукового знання, еволюції науки, висвітленні різних
поглядів на наукові проблеми, повідомленні нового, що ще не ввійшло до
змісту підручників, власній оцінці викладачем конкретних подій і фактів.
На лекціях закладається орієнтовна основа засвоєння знань для майбутніх
фахівців, які формуються при безпосередньому спілкуванні студентів із
викладачем [2, с. 65].
Стосовно організації семінарських і практичних занять із фінансовоправових дисциплін, то вони можуть виконуватися у синхронному або
асинхронному режимі. Це визначається робочою програмою навчальних
дисциплін. Отримання навчальних матеріалів для дистанційного навчання
під час цих занять забезпечується передачею відео, аудіо-, графічної та текстової інформації у відповідному режимі.
Одним із швидких способів перевірки знань здобувачів освіти з вивченої теми є тестування. В умовах дистанційного навчання для цього можна
скористатися сервісом Quizizz, який можна використовувати як під час занять для перевірки рівня знань, так і у виховній роботі, адже є можливість
візуалізації рейтингу учасників, чим створюється ситуація змагальності
учасників.
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Рисунок 5. Практичне завдання, розміщене в Classroom

Рисунок 6. Рейтингова таблиця пройденого тестування у сервісі Quizizz
Дистанційне навчання через Інтернет має проходити не лише на основі
спеціально розроблених навчальних матеріалів, а й також включати в себе
проведення відеолекцій, семінарів, практикумів, презентацій, онлайн-екскурсій, що, без сумніву, створить ефективне та динамічне навчальне середовище. Віртуальний навчальний портал обов’язково має забезпечувати
студентів, котрі проходять дистанційне навчання, цілодобовим доступом
до навчальних матеріалів, які містять лекції викладачів і завдання для індивідуальної роботи.
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Рисунок 7. Онлайн-екскурсія до Музею грошей НБУ
Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що для підвищення доступності матеріалу, формування компетентних фахівців необхідно
використовувати всі сучасні засоби дистанційного навчання та застосовувати їх диференційовано, згідно з метою дисциплін, що вивчаються, та
професійною підготовкою викладача й особливостей аудиторії студентів.
Також, на нашу думку, з урахуванням особливостей менталітету сучасних
студентів та усіх складнощів впровадження дистанційної освіти її слід проводити поступово, спочатку використовуючи синтез традиційних форм навчання з елементами дистанційних методів, створюючи конкурентоздатну,
особистісно орієнтовану ефективну систему фахової передвищої освіти.
Список використаних джерел
1. Положення про дистанційне навчання затверджене Міністерством освіти і науки України наказом № 466 від 25 квітня 2013 р. URL: www.osvita.ua/ legislation/
Dist_osv.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ

О

станніми роками визнано поширення в освітній практиці такого
явища, як булінг. Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних
країн за відсотком жертв булінгу серед підлітків. Торік у нашій країні 67%
дітей стали жертвою чи свідком цькування. 40% постраждалих взагалі ні з
ким не ділилися проблемою [1].
Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема сучасності, вона
надзвичайно поширене в сучасних закладах освіти України, але цю проблему з різних причин замовчують, не афішують випадки знущань, її не
прийнято обговорювати.
Тому постає гостра потреба усвідомлення того, що ця проблема є і треба
приділяти багато уваги попередженню та подоланню такого негативного
соціально – психолого – педагогічного явища, як булінг.
Ми, вчителі, педагоги, повинні знати такі ознаки булінгу:
- Фізичне насильство найбільш помітне, однак складає менше третини
випадків булінгу (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, пошкодження одягу , а також погляди, жести, образлива міміка обличчя). До фізичного відносять і сексуальний булінг (дії сексуального характеру).
- Емоційне приниження - принизливі обзивання, дошкуляння, жорстока критика, плямування репутації, висміювання, підвищення тону, крик,
звинувачення у помилках, записки з погрозами, застосування насилля,
поширення ворожих чуток та пліток , непристойні епітети соціального,
расистського, релігійного характеру або інші принизливі висловлювання
щодо жертви.
Продовження емоційно образливої і принизливої поведінки впродовж
тривалого періоду , які завдають моральної або фізичної шкоди іншій людині теж вважаються булінгом [2, c. 12 – 13].
- Прихований булінг не завжди легко розпізнати. Це поширення пліток, брехня або звинувачення, спрямовані на те, щоб зруйнувати або по-
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хитнути соціальні зв’язки людини. Цей вид булінгу більш характерний для
дівчат. Вважається, що вони оцінюють соціальні взаємини як пріоритетні,
тому їх агресія більше спрямована на соціальне ізолювання жертви.
- Кібербулінг — це напади з метою нанесення психологічної шкоди, які
здійснюються через електронну пошту (е-мейл), розгортаються в чатах, на
веб-сайтах, в соціальних мережах, діють через текстові повідомлення або
через зображення (фото, відео).
Але віртуальний простір все більше стає невід’ємною частиною соціального життя сучасних підлітків, страх втратити цей простір змушує
жертв кібербулінгу приховувати напади від дорослих. Кібербулінг кидає
новий виклик батькам, вчителям, педагогам, іншим дорослим, які спілкуються з дітьми.
Також нам , необхідно знати основні механізми розвитку боулінгу серед
підлітків: страх; заздрощі та конкуренція; неприйняття інакшості; бажання
підпорядковувати когось власній волі; бажання витіснити когось із групи
(колективу); бажання принизити іншого.
Як соціально-психологічне явище булінг впливає на всіх учасників , а
саме підлітків, де він виникає.
Зокрема Д. Ольвеус описав таку рольову структуру булінгу:
1)
жертви булінгу - мають свої риси: вони вразливі, замкнуті й
сором’язливі; вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасні й мають
низьку самооцінку; вони схильні до депресії думають про самогубство ;
2) «булери» або переслідувачі, агресори – це підлітки які здійснюють
насилля, ініціюють і відіграють лідерські ролі в процесі боулінгу;
3) послідовники - які позитивно ставляться до знущань над іншими, але
зазвичай не є ініціаторами та не відіграють головної ролі;
4) спостерігачі (байдужі свідки) – які не беруть участі в булінгу і можуть вважати, що це не їхня справа, тобто виявляють байдуже ставлення
до ситуації;
5) потенційні захисники – які негативно ставляться до насилля і вважають, що повинні допомогти жертві, проте нічого не роблять;
6) захисники – які виявляють негативне ставлення до явища, вони захищають жертву або намагаються їй допомогти [3].
У навчальному закладі в булінгу найчастіше бере участь ціла група
учнів(студентів). Якщо лідер групи – булер, то інші наслідують його поведінку і беруть участь у цькуванні однокласників(одногрупників). Це дає
групі внутрішній імпульс і створює ефект причетності, згуртування. Інший
результат спільного цькування – послаблення почуття відповідальності за
свої дії. «Там був не тільки я», – кажуть, щоб виправдати себе і дорослі, і
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діти. Коли усвідомлення особистісної відповідальності слабшає, гальмують і стримуючі механізми [4].
Проблема насильства у підлітковому середовищі свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів,спрямованих
на її вирішення, оскільки діти, з одного боку, є найнезахищенішою і найуразливішою частиною суспільства, а з іншого, можуть самі ставати джерелом настання суспільно небезпечних наслідків.
У навчальних закладах нашої країни організації цієї роботи може проводитися у два етапи, а саме:
- Перший етап – організація ефективної роботи класного керівництва,
кураторства, щодо запобігання булінгу.
- Другий етап – здійснення заходів, спрямованих безпосередньо проти
булінга.
Крім того , щодо противодії булінгу в навчальному закладі , керівник
цього закладу згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, повинен:
- здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
- розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб
та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг;
- розробляти, затверджувати та оприлюднювати план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
- розглядати заяви про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків,
законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення
розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу
для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати відповідних заходів реагування;
- повідомляти про випадки булінгу уповноваженим підрозділам органів
Національної поліції .
Куратори груп (класні керівники) освітніх закладів щодня спілкуються
і контактують з дітьми, тому саме вони можуть своєчасно виявити конфлікти, помітити випадки булінгу або його ознаки. Вони мають знати, як
надати допомогу і підтримку у випадку булінгу .
В жодному разі вони не мають ігнорувати чи приховувати повідомлення про такі випадки. Натомість, важливо виявляти проблеми в поведінці
студентів (учнів) та спільно з батьками шукати спосіб їх вирішен-ня. Крім
того, необхідно довести до відома всіх працівників закладу освіти про їх
обов’язок повідомляти керівництво закладу освіти про випадки булінгу
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(цькування), свідком якого вони були особисто або інформацію про які
отримали від інших осіб.
Куратору групи (класному керівнику) важливо робити заходи з протидії
булінгу з дотриманням принципу конфіденційності (нерозголошення інформації про фізичну особу). Варто пам’ятати, що конфіденційна інформація може поширюватися лише за бажанням (згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов.
Отже, робота куратора (классного керівника) з подоланню булінгу повинна складатися з:
- роботи з підлітками – учнями (студентами);
- роботи з батьками.
Рекомендується разом з учнями (студентами) сформулювати правила
життя в групі на такому прикладі: «У нас стосунки з’ясовують без допомоги
кулаків. У нас не ображають один одного. У нас не дивляться спокійно,
якщо двоє б’ються – їх розбороняють».
Крім того можливо надати поради жертвам боулінгу впоратися з ситуацією самостійно: їгнорувати кривдника, намагатися уникнути сварки,
зробити вигляд, що вам байдуже і йти геть. Така поведінка не свідчить про
боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати
волю емоціям. Стримуйте гнів і злість.Не вступайте в бійку. Кривдник
тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Не соромитися обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте.
Робота з батьками це необхідна умова профілактики боулінгу серед
підлітків. Технології роботи з батьками щодо профілактики та подолання
булінгу серед підлітків передбачають: емоційну підтримку батьків; визначення та нормалізацію почуттів та побоювань батьків (гнів, страх, відчуття
безпорадності, стурбованість щодо безпеки їхньої дитини); спільний
пошук рішень та складання плану дій; прийняття та підвищення ролі
батьків в захисті прав своєї дитини; сприяння розвитку батьківських ініціатив у попередженні та подоланні булінгу серед дітей; інформування
батьків про всі дії, які були зроблені учбовим закладом для вирішення проблемної ситуації, та дії, які необхідно ще зробити.
Також батькам варто знати, що агресія є нормальним проявом дитячої психіки. Небажаною є не сама по собі агресія, а неприйнятні форми її прояву:
звичка кричати, ображати, битися. Тому завданням виховання дитини є
не усунути агресивність взагалі, а навчити стримувати свої негативні почуття: обурення, гнів, образу, неприйняття. Негативні риси дитячого характеру переважно є результатом неправильних взаємин в сім’ї.
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Крім того слід обговорювати можливі розумні варіанти поведінки, які
могли б запобігти конфлікту і не треба підвищувати голос, погрожувати,
кричати,розмовляти „крізь зуби”; застосовувати фізичну силу.
Не менш важливу роль в попередженні та протидії булінгу відіграє
технічний персонал (охоронці, бібліотекар, працівники їдальні, гардеробу,
прибиральниці, тощо). Вони можуть стати свідками некоректної поведінки, бійок, знущань, або запідозрити підготовку до вчинення насильницьких дій.
В такому випадку вони повинні негайно повідомляти про це керівника
закладу освіти або кураторів групп(класних керівників) .
У даній статті ми спробували розібратися у тому, що відбувається з підлітками. Спроба захистити їх. Надати рекомендації батькам, дітям, педагогам.
Зрештою, це намагання змінити наступне покоління, зробивши традиційними для нього цінності ненасильницьких моделей поведінки.
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

З

а умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства
актуальним стає питання творення педагогічних систем на основі запровадження технологій, орієнтованих на плекання людини-творця,
що можливе при інтеграції інноваційних методик навчання, насамперед
інформаційно-комунікаційних, у традиційну шкільну методику [5].
Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, зокрема в освітніх,
тому використання персонального гаджета є стрижнем інформаційних технологій навчання.
Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних
технологій у навчанні досліджувала І.В. Роберт; психологічні основи
комп’ютерного навчання визначив Ю.І. Машбіц; систему підготовки вчителя до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував М.І. Жалдак.
Інформатизація істотно вплинула на сучасний процес здобуття знань.
Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних реалій
дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань, набуття
компетентностей.
Американському вченому С. Пейперту належить ідея «комп’ютерних навчальних середовищ», на якій базується більшість сучасних комп’ютерних
програм. Ним досліджено можливості комп’ютера як засобу для розвитку
розумової діяльності школярів [3, с. 164–165].
За своїми функціональними можливостями в умовах пандемії комп’ютер
докорінно змінив процес навчання та став практично ідеальним його засобом, адже забезпечує доступ до мобільних додатків, онлайн-занять та віртуальної реальності, які є частиною повсякденного життя.
Проаналізуємо можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній діяльності.
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– Використання комп’ютера та телекомунікаційних засобів значно розширюють можливості подання навчальної інформації – моделювання і
прогнозування дозволяє відтворювати реальну діяльність;
– підвищується індивідуалізація навчання – можливість на тому чи іншому рівні довести вирішення поставленого завдання до кінця, варіативність рішень, надання можливості учням виявити оригінальність, поставивши цікаве завдання, задавати різні запитання і пропонувати будь-які
рішення;
– активно залучати здобувачів освіти в процес навчання, суттєво змінюючи способи управління діяльністю, наприклад, ігрова ситуація або історична епоха, учасником якої стає учень;
– сприяють формуванню в учнів умінь рефлексії своєї діяльності – дозволяє наочно побачити результат своїх дій [2, c. 199–200].
Використання інформаційно-комунікаційних технологій надає широкі
можливості для суттєвого підвищення якості освітнього процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому.
Заняття із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Звернемо увагу на передумови, які повинні сприяти вчителю ефективно використовувати такі технології особливо в умовах змішаного та
дистанційного навчання?
1. Необхідна матеріальна база, тобто наявність комп’ютерів, обладнання, програм.
2. Інформаційна культура вчителя. Тут важливого значення набуває інформаційна компетентність.
3. Інформаційна культура учня. Від того, наскільки досконало учень володіє гаджетами на рівні користувача, залежить, чи досягне праця вчителя
успіху.
4. Наявність значного педагогічного досвіду. Упроваджувати ІКТ може
лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Такий урок вимагає від викладача додаткових психологічних та методичних зусиль.
Можна помітити в цілому таку тенденцію – молоді вчителі, що добре
знають комп’ютер, хочуть, але не завжди вміють ефективно використовувати ІКТ під час викладання предметів; досвідчені вчителі старшого покоління, що мають за плечима досвід та багатий арсенал засобів навчання
і могли б ефективно використати, але навпаки, переважною більшістю, через незнання комп’ютера не провадять його [1, с. 33–34].
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Розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на систему навчання – це постійний і безперервний процес. Адже сьогодні зростає
рівень інформатизованості суспільства, збільшується і кількість програмних продуктів, що мають практичну спрямованість на навчання. Існує стійка тенденція постійного зростання кількісного обсягу і технічної якості
комп’ютерних програм.
У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а
те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне
кажучи, нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати ІКТ.
Використання гаджета у навчанні дає можливість вирішувати такі актуальні питання: використовувати на уроці здобутки новітніх інформаційних
технологій; удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет; інтенсифікувати процес навчання;
зробити його цікавішим і змістовнішим; забезпечити особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні; реалізувати інтерактивний
підхід; підвищити пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної
відео- та аудіоінформації; здійснювати контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю [4, с. 26–30].
Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій в
процесі навчання є досить актуальним для розвитку особистості учня та
формування в них наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та
недоліки різних джерел інформації, обирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і процедури вивчення і
обробки інформації і т. д.
Одна з важливих особливостей і переваг інформаційно-комунікативних технологій порівняно з іншими навчальними засобами полягає саме в
тому, що мультимедійні програми здебільшого розраховані на самостійне
активне сприймання та засвоєння учнями знань, умінь і навичок. Уже сама
побудова, дидактичне спрямування та розв’язання навчальної проблеми
передбачають активну розумову діяльність учнів. Вони можуть обирати
оптимальний темп роботи з мультимедійною програмою відповідно до
індивідуальних розумових, психолого-фізіологічних можливостей та інтересів; перевіряти правильність відповідей, використовувати у процесі
сприймання та засвоєння знань необхідну зорово-слухову та текстову інформацію.
Інформаційно-комунікативні технології навчання досить перспективні
для підвищення творчої активності. Учень відходить від позиції об’єкта
навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним
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суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію
і навіть вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.
Водночас при всіх позитивних аспектах потрібно відзначити, що нині
методика використання інформаційно-комунікативних технологій постійно перебуває у стадії розроблення. Існує реальна загроза перетворення
викладання на формальне механічне відтворення фактів з використанням
ефектного відеоряду. Часто величезний вибір ілюстративного матеріалу
в Інтернеті у ході підготовки до уроку призводить до необґрунтованого
збільшення його кількості на шкоду іншим формам роботи. Подібні уроки перетворюються в монолог учителя, втрачається зворотний зв’язок з
учнями.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку, виходячи з його цілей,
при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютер не замінює
вчителя, а тільки доповнює його.
Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційнокомунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо
права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на
виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н

а сьогодні проблема толерантності набуває актуальності, адже вона
найчастіше висвітлюється в засобах масової інформації, на державному і міжнародному рівні. Це пов›язано зі збільшенням кількості випадків нетерпимості, нестриманості з боку вороже налаштованих опонентів
щодо людей, які сміливо висловлюють свої думки. При цьому відбуваються випадки відвертих конфліктів і як наслідок жорстокі і криваві зіткнення.
На думку більшості аналітиків, подібна тенденція пов›язана зі зменшенням рівня терпимості до людей, жорстокістю у відносинах, невмінням тактовно і грамотно викладати свою позицію, не торкаючись важливі аспекти
життя інших людей.
У сучасних умовах проблема формування толерантності у підлітків набуває істотну значимість, адже у більшості представників студентської
молоді в останні роки розвивається почуття своєї винятковості, зайвої
самовпевненості, і переваги над оточуючими людьми. Це є наслідком вияву таких явищ в суспільному середовищі як дратівливість, нетерпимість,
агресія, міжособистісні конфлікти, неприйняття навколишньої дійсності.
Студентський вік – особливий період під час якого відбувається подальше становлення самосвідомості і світогляду того, хто навчається, самооцінки і самовизначення, відзначається максимальна спрямованість на
навколишній світ. У процесі навчання в закладі вищої освіти формується
світогляд студентів, розвивається їх рефлексія, відбувається усвідомлення
себе як носіїв соціальних цінностей і суб›єктом діяльності. Тому в цьому
віці доцільніше виховувати в особистості, що розвивається, компоненти
толерантності, такі як активність, усвідомленість, повагу, взаєморозуміння, самостриманність. Отже, метою нашого дослідження є аналіз процесу
формування толерантності у закладах вищої освіти.
Проблема толерантності стала предметом вивчення у науковій літературі лише в кінці ХХ століття. Вичерпну узагальнену характеристику толерантної особистості запропонував Г.Олпорт, виділивши такі параметри:
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- «орієнтація на себе (толерантна людина більш орієнтована на особистісну незалежність, менше – на приналежність зовнішнім інститутам і авторитетам);
- потреба у визначеності (визнає, різноманітна, здатна вислухати будьяку точку зору і відчуває менший дискомфорт у стані невизначеності);
- менша прихильність до порядку (толерантна людина менш орієнтована на соціальний порядок, менш педантична);
- здатність до емпатії (схильність давати більш адекватні судження про
людей);
- перевагу свободи, демократії (для неї не має значення ієрархія у суспільстві);
- знання самого себе (толерантна людина краще обізнана про свої переваги і недоліки, і не схильна у всіх проблемах звинувачувати оточуючих);
- відповідальність (розвинене почуття відповідальності, не перекладає
відповідальності на інших);
- захищеність (відчуття власної безпеки і переконаність, що загрозу
можна уникнути)» [1].
Проблема толерантності на рівні мікросоціології була досліджена
Г.Блумером. Для пояснення толерантності він користувався описом процесів міжособистісної взаємодії і теорією символічного інтеракціонізму.
Особистості та соціальні дії позначаються символами, в символи вкладається ставлення, позиція і соціальна установка. Надалі спілкуються індивіди інтерпретують символи один одного. Присвоєння знаків і символів
є процес ідентифікації. За допомогою знаків люди і групи людей знаходять своє місце в системі «свій – чужий» [2]. Толерантність може існувати
тільки у тих випадках, коли людина намагається подивитися на ситуацію
очима «іншого». Наприклад, О.Г.Виноградова зазначала: комунікативна
толерантність є найважливішою якістю особистості, що виявляється в терпимості, безконфліктності, а також стійкості, довірі та здатності спокійно,
без роздратування сприймати індивідуальності інших людей. Для ефективності цієї характеристики необхідно, щоб комунікативна толерантність виступала не просто високорозвиненим, але стійкою комунікативною якістю
особистості [3]. На думку В.В.Бойко, толерантність – це систематична характеристика, оскільки з нею узгодять і складають певний психологічний
набір багато інших якостей індивіда, перш за все моральні, характерологічні та інтелектуальні. Тому особливості комунікативної толерантності
можуть свідчити про психічне здоров’я, внутрішньої гармонії або дисгармонії, про здатність до самоконтролю і самокорекції [4].
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Важливим фактором світового визнання необхідності вивчення проблеми толерантності стала Декларація принципів толерантності, затверджена
резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995
г. Вона проголосила відзначати щорічно Міжнародний день толерантності 16 листопада. Ця декларація дає міжнародне визначення поняттю толерантності. Виходячи із положень Декларації з’ясовуємо, що толерантність
означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття
культур нашого світу, наших форм самовираження і способів вияву людської індивідуальності. Толерантність робить можливим досягнення миру.
Але прояв толерантності не означає стримане ставлення до соціальної несправедливості, відмову від своїх переконань або вчинків інших. Толерантність означає, що кожна особа є вільна, дотримуватися своїх переконань і
повинна визнавати таке ж право за іншими.
Під час навчання у закладі вищої освіти в центрі уваги повинен знаходитися студент з його інтересами, рівнем толерантної самосвідомості, толерантного ставлення до оточуючих, толерантної поведінки і толерантної
культури. Педагог повинен виступати своєрідним диригентом у процесі
формування толерантності студентів, спрямовуючи та організовуючи навчальну діяльність, націлену на розширення знань студентів про принципи
толерантності в сучасній полікультурної і багатонаціональному середовищі. Адже в навчально-виховної діяльності формується інтелект.
Толерантність формується в інтелектуальній, емоційній мотиваційній
сфері і в сфері саморегуляції. А також в методах корекції, активного навчання і тренінгів. Потужні можливості у процесі формування толерантної
особистості студентів закладені в таких формах занять, як ділові та рольові
ігри, диспути, конференції, семінари, панорами тощо. В інтелектуальній
сфері необхідно формувати обсяг, глибину, дієвість знань щодо цінностей
толерантності: ідеали терпимості, принципи відносин з людьми інших соціальних і національних груп.
Під час впливу на інтелектуальну сферу використовується, перш за все,
метод переконання. Переконання припускає суттєвий доказ необхідної
толерантної поведінки. В емоційній сфері необхідно формувати характер
моральних переживань, пов’язаних із нормами або відхиленнями від норм
й ідеалів: жалість, співчуття, довіру, вдячність, чуйність, самолюбство, емпатію, сором тощо. Виховання толерантності має дієвий результат тільки
в тому випадку, якщо воно відбувається в правильному емоційному тоні,
якщо вдається поєднувати вимогливість і доброту. Методом, який впливає на емоційну сферу, є навіювання. Під навіюванням розуміємо такий
психічний вплив, словесний або образний, який викликає некритичне
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сприйняття і засвоєння будь-якої інформації. У вихованні толерантності не
можна обмежитися тільки знаннями про толерантну поведінку, толерантні
вчинки і емоціями, які виникають у процесі навіювання. Методи впливу на
мотиваційну сферу включають стимулювання, в основі якого – формування усвідомленої життєдіяльності.
У результаті стимулювання толерантної поведінки повинна формуватися стійка мотивація стриманого ставлення до людей, що блокує агресивні вчинки. Стимулює толерантну поведінку організація спілкування і
спільної діяльності представників різних національних і соціальних груп.
У сфері саморегуляції необхідно формувати моральну правомірність вибору: совісність, самооцінку, самокритичність, вміння співвіднести свою
поведінку з іншими, добропорядність, самоконтроль тощо. Саморегуляція
здійснюється як система внутрішнього забезпечення спрямованості дії при
наявності безлічі зовнішніх умов, можливостей, завдань. У процесі саморегуляції розкривається організація активності суб’єкта, її системний характер. Метод корекції спрямований на те, щоб створити умови, при яких
суб’єкт внесе зміни у свою поведінку щодо відношення з людьми. Корекція неможлива без самокорекції. Людина часто може сама змінити свою
поведінку і регулювати свої вчинки, що можна назвати саморегулюванням.
У предметно-практичній сфері необхідно розвивати здатність здійснювати
моральні вчинки, чесно і сумлінно ставитися до дійсності, вміння оцінити
моральність вчинків, поведінку сучасників з точки зору моральних норм.
У методах активного навчання розрізняють імітаційні (ігрові: ділові ігри,
ділове проектування і т. д. і неігрові: аналіз конкретних ситуацій, рішення
ситуаційних завдань). Тобто форми проведення занять, в яких навчальнопізнавальна діяльність побудована на імітації професійної діяльності. Ігри
умовно поділяються на три основні категорії: оргдіяльнісної, ділові, рольові. Під час ділової гри використовуються дискусійні методи. Завдяки
механізму дискусії, людина відходить від рис егоцентричного мислення
і вчиться ставати на точку зору іншого, що дуже важливо при розвитку
комунікативних умінь, які є джерелом формування толерантності. Ще одним методом активного навчання є соціально-психологічний тренінг. Під
час соціально-психологічного тренінгу, заснованого на методах групової
роботи, відбувається набуття знань соціально-психологічного характеру і
коригується поведінка. У процесі тренінгу формуються навички міжособистісної взаємодії, розвивається здатність до рефлексії та вміння швидко і
гнучко реагувати на ситуацію і перебудовувати свою поведінку.
Таким чином, перераховані методи можна використовувати з метою
ефективного формування установки на толерантність, що складається
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в готовності і здатності до рівноправного діалогу з іншими людьми. Викладачеві необхідно посилювати діалогічність навчання, створювати
умови можливості відстоювати свою думку, погляди і життєві позиції в
навчально-виховній роботі зі студентами. Отже, використання виховних
можливостей навчальних занять у закладах вищої освіти при формуванні
толерантної особистості студентів допоможе визначити їх подальшу орієнтацію, їх вибір як пріоритетного співіснування і взаєморозуміння, а не
конфлікти. Культуру спілкування, толерантну поведінку, високий рівень
моральності визначають вихованість будь-якої людини і для сучасного навчального закладу це повинно стати одним з якісних показників розвитку
освіти.
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М

ета дослідження: розкрити основні мотиви громадянської лірики поетеси рідного краю Тетяни Сугалової-Катрич.
Об’єкт дослідження – вірші збірки Тетяни Сугалової-Катрич «Починаюся з вас», «Під небом правічним», рукопис збірки «Обійми мене, прапоре!»
Предмет дослідження – мотиви громадянської лірики, художні засоби
створення образу ліричного героя – патріота України в поезіях Тетяни
Сугалової-Катрич.
Відповідно до визначеної мети передбачається розв’язання низки завдань: - дослідження творення образу ліричного героя, відданого ідеалам
Батьківщини; - визначити основні мотиви громадянської лірики; - розкрити
багатство художніх тропів; - дослідження еволюції поетичного мислення.
Практична цінність: стаття може бути використана на уроках української літератури, на факультативних заняттях у школах, гімназіях, на заняттях літературного гуртка, на виховних заходах.
Ще на початку розвитку світової літератури образ рідної землі, Батьківщини приваблював до себе увагу художників слова. Досліджуючи основні
мотиви громадянської лірики поетеси рідного краю (Бердянщини) Тетяни
Сугалової, ми звернули увагу на те, що творча особистість не може бути
байдужою до подій у світі, вона реагує на них у своїх творах. У годину
політичної негоди, коли над нашою державою висить дамоклів меч, натхненне слово літераторів є зброєю, веде за собою захисників Вітчизни.
Це й спонукало нас причаститися поезіями Тетяни Сугалової-Катрич, лірика якої не є байдужою до подій в нашій державі. «Поетом можеш ти не
бути, та громадянином бути зобов’язаний», - цей вислів Миколи Некрасова
є світлим дороговказом для наших літераторів у період становлення нашої
держави, у час небезпеки.
Лірична героїня вірша «Моя Україна» Тетяни Сугалової вболіває над
долею сучасної України: «Нас меншає у світі, як піщинок У старомодному
годиннику. Ой леле!» [2, c. 34].
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Вона закохана в рідну землю, її щирі почуття передано за допомогою
риторичних окличних речень: «Хай світиться в віках ім`я твоє, моя Вкраїно, невгасимо квітка!», «Як не любити небеса і руки матерів, завжди безсонних», порівняння «думаю про землю, як мадонну». Лірична героїня вірша
«Я проб`юся до вас через тисячі й тисячі літ», на нашу думку, є творчою
особистістю, близькою поетесі. У рядках «Я на ваших полях Віджнивую
безсонним рядком Відкурличу у пісні про те, Що в житті не збулося» [2,
45], вона висловлює палке бажання бути потрібною людям, рідній землі, і
в цьому вона бачить сенс свого життя: «І якщо полетять із душі Аж до неба
пісні, Може, збудусь тобі, Кохана моя Україна!» [2, c. 46]
Чимало її віршів покладено на музику композиторами Михайлом Гурковим, Григорієм Горбачем, Надією Галабурдою і стали популярними у краї.
Тетяна Сугалова – великий патріот України, болить її душа за рідну державу. У вірші переконливо звучить ідея єдності всіх українців. Авторка не
може не звернутися до образу Великого Кобзаря, який виступає і гаслом
згуртуватися: «Заговорить Дніпро. Він не може й від горя німіти. І покличе
з легенди чи пісні Тарас: - Обнімітесь, брати мої, Народу єдиного діти,
Поки кров не тече, Поки вогник надії не згас!» [5, с. 23].
На нашу думку, вірш переповнений емоціями ліричної героїні. Їх передано за допомогою риторичних питальних речень: «Хто, крім Бога, подасть нам, як батько, надійною руку, коли вже й небеса тріщать від українських проблем?», «Хто нас, грішних і праведних, поведе у той райський
Едем?», «Доки можна добра нам шукати у чужій чужині, коли сестри і діти
у біді?», риторичних окличних речень типу «О, бодай не зробити з калини,
із пісні руїну!», «Дай, Господь, прометеїв, поки вогник надії не згас!» Вірш
«У годину негоди» свідчить про громадську зрілість поетеси і її ліричної
героїні, яка виступає від імені свого покоління і в цілому від народу. Ми
переконується в тому, як із кожним віршем дедалі стає яскравішою позиція сучасного поета-громадянина, який не може бути байдужим до подій у
рідній державі.
Подібні почуття лунають і у віршах Тетяни Сугалової «Дума про державний прапор», «Обійми мене, прапоре».
Мій прапор – мов доля довіку моя,
Обвінчана з небом високим.
Мій прапор – землянам надійний маяк,
І я ним натхненна, як сокіл [3, c. 22].
Тетяна Сугалова, яка засуджує російського «брата»-окупанта у своєму
вірші-присвяті «Завеликому зеленому «цвіркуну». Вірш досягає особливих інтонацій, виразності завдяки використаним поетесою риторичним
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окличним реченням: «Як же швидко ти дострибав до моєї Вкраїнонькимаківки!», «Як же совість свою ти приспав семимильними, рачище, траками!», риторичного питання «Чи не бачиш, що світ весь постав березневими диво-перлинами?!» Тетяна Сугалова боляче реагує на події на Сході
України. Від світлого ліричного струменя поетеса переходить до гнівних
емоцій, заперечує позицію тих тіл, які хочуть розхитати нашу державу,
втручаються в її внутрішню політику: «Ми не з Ново- і не з Малоросії, Ми
з Русі, де роси – наче Божий цвіт, Де дівчат цнотливих у віночку коси, Де
для славних лицарів Найдорожче – світ» [4].
Перша частина поезії, на нашу думку, сповнена світлої риторики. Далі
поетичне слово Тетяна Сугалова стає подібним до зброї, яку вона спрямовує проти недугів держави: «Ми не з Новоросії, пане «імператоре», чи ще
як там «вашество» нині нам гукать?» Авторка використовує в поезії риторичні окличні речення: «Тож якого біса нас Путіним лякать!», «Хай для вас
історії не темніють плями й ідеалом честі буде наш козак!» Завдяки їм вірш
набуває незвичайної соціальної гостроти.
Як бачимо, Тетяна Сугалова займають чітку позицію по відношенню політики Росії до нашої держави. У своїх поезіях вони висловлюють незадоволення втручання «сусідки»-агресора у внутрішні справи України. Автори акцентують на почуттях патріотизму, які мають бути властиві сучасним
українцям. Громадянська лірика Тетяни Сугалової набуває особливо чутливих відтінків в її поезіях періоду Революції Гідності і російсько-української війни 2014-2021 рр. Зболена цими подіями, поетеса створює вірші,
які вражають читачів небайдужістю до зображуваного. На нашу думку, не
можна не зупинитися на вірші «Нас відстрілюють, наче куріпок», у якого
лірична героїня закликає до активної позиції в житті. Вірш набуває особливої експресії завдяки художнім засобам: епітетам «смертоносним, безжальним вогнем», порівнянням «розрослись, мов гриби, владні клани»,
риторичним окличним реченням «Хай не рве груденята вам «беркут», наші
лицарі, славні сини!», «Хай в очах ваших очах сонце не меркне і вклоняються вам ясени!».
Тетяна Сугалова своїми віршами громадянського звучання також заперечує латинське прислів`я: «Серед брязкоту зброї Музи мовчать» [1, c. 29].
«Діти» її душі, вірші, стають молитвою, надихають бійців на відважні
вчинки, стають їхніми оберегами. У вірші «Коли війна хапа за горло» поетеса вдало передає тривогу українців, які прагнуть миру: «Коли війна хапа
за горло, Гасають круки над життям, Коли снаряди рвуться хором, Коли
нема серцебиття, Мої синочки ясноокі вже рвуться в бій, Як в буревій [4].
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У цій поезії чимало яскравих поетичних тропів: риторичних окликів
«Вкраїно, слізоньки не лий!», «Вкраїно, рідна моя мамо, мій найсвітліший
оберіг!», «Я йду на битву! Благослови лише мене!», епітета «найгіркіший
в світі гріх», за допомогою яких передано переживання ліричної героїні,
яка прагне тільки одного: миру!!! Поетеса свідчить, що поштовхом до написання вірша «Обійме мене, прапоре!» став перегляд фільму «Незламна»
і пісня у виконанні Святослава Вакарчука.
Не може не хвилювати читачів її вірш «Скажіть, що Ви живі», присвячений саперам-землякам. Його мова надзвичайно емоційна завдяки багатьом
яскравим художнім засобам: метафорам «міни вже слухняні», «із мінами
жартуєте», «моя сльоза клекоче від болю на щоці», «моя тривога плаче»,
порівнянню «його, як вогник свічечки, так хочу вберегти», літотам «земляченьку», «синочечки». Не можна не звернути увагу на риторичне речення
«Скажіть, що Ви живі», яке, ставши анафорою, підкреслює високий емоційний стан поезії.
Поезія «Мене не уб`ють» Тетяни Сугалової сповнена особливого оптимізму, який наголошується у рядку-анафорі, що виражає її основний мотив: «Мене не уб`ють. Ніколи. Нізащо. Хіба я комусь щось погане роблю?
Я всіх вас люблю. А ще ж не ледащо. За сонце у небі я Бога молю [4].
Поезії Тетяни Сугалової надихають бійців на героїчні вчинки. Неодноразово разом з листами дітей вони були відправлені на Донбас захисникам
Вітчизни. Переконані, що вони знайшли гідне місце в серцях вірних синів
України. Їхні поезії допоможуть також юним громадянам України усвідомити свою національну і патріотичну сутність.
Висновок. Ми переконані, що завдяки громадянській ліриці поетів рідного краю сучасний читач, представник молодого покоління усвідомить свою
приналежність до рідної держави, візьме для себе чимало корисного, зокрема, в саморозвитку як людини – громадянина. Адже в наш тривожний період
патріотичне, національне виховання займає щільне місце у становлення громадянина, суспільства в цілому. Поезії наших земляків-патріотів не можуть
не захопити сучасників, вони є тим Вічним Каменярем, який веде за собою,
допомагаючи утверджувати нове життя, світле майбуття нашої держави.
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ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСІВ НА ЗАНЯТТЯХ
МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

П

остановка проблеми. Через пандемію людство було змушене змінити свій стиль життя і почати вводити нові принципи роботи в різні
галузі суспільства. Звичайно виникла необхідність і в нових глобальних
освітніх трендах, які будуть гармонійно поєднувати традиційну та онлайносвіту з використанням інформаційних технологій.
Дистанційна форма навчання сьогодні для нас залишається новою і має
ряд особливостей та більше запитань ніж відповідей, адже має бути розвинута ефективна система цифрової освіти і покращенні цифрові навички
учасників освітнього процесу. За час пандемії беззаперечно викладачі покращили свої цифрові навички, але опанували переважно Zoom, Google
Classroom тощо і більшість намагається провести онлайн заняття так само
як у класі, тільки використовуючи для цього гаджет.
Мета статті. Розглянути деякі web-сервіси для вивчення математики та
вдосконалення дистанційної освіти та можливостей зробити освітній процес у фахових коледжах більш продуктивним.
Виклад основного матеріалу. Дистанційне навчання – це технологія,
що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує
комп’ютерні навчальні програми різного призначення, сучасні телекомунікації для одержання навчального матеріалу та спілкування [1].
Карантинні обмеження та вимушений перехід закладів освіти у дистанційний або змішаний формат навчання привів до збільшення кількості різноманітних освітніх ресурсів та платформ, які створюються з метою
створення нових можливостей для здобувачів освіти та полегшення роботи педагогічних працівників.
Також варто відзначити, що сьогодні здобуває освіту молодь нового покоління, так званого «покоління Z», для якого в навчанні, за словами Дж.
Коатса, є ключовим [2]:
• ефективне використання часу;
• постановка зрозумілих і реальних цілей;
• недопустимість перевантаження інформацією;
• візуалізація інформації;
• структурування навчального матеріалу;
• забезпечення зворотного зв'язку;
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• усне спілкування тощо.
Використання сучасних веб-ресурсів на різних етапах занять дає можливість вдосконалити та урізноманітнити виклад навчального матеріалу,
розвиває в студентів проактивий підхід до навчання, спонукає студентів
бути самостійними, простір для вільного прояву свободи волі, позитивний
емоційний стан.
Першою складовою необхідною для впровадження технології дистанційного навчання на заняттях математики є створення умов і можливостей,
а також необхідна наявність безпечного освітнього середовища, зручних
та сучасних робочих місць, освітнього обладнання, швидкісного інтернету
тощо.
Вінницький фаховий технічний коледж працює у захищеному корпоративному освітньому середовищі Вінницького технічного коледжу G Suite
for Education, де для кожної групи створенні відповідні класи для забезпечення доступності до отримання освітніх послуг, що полегшує впровадження технології змішаного навчання.
Під час роботи в освітньому середовищі можемо використовувати
такі сервіси Google, як Google диск, Google таблиці, Google Meet, Google
Jamboard, Google документ, Google сайт, Google форми, YouTube та адаптовані для Google інші сервіси та платформи для покращення організації
роботи.
Розглянемо приклади математичних вебсервісів різного рівня, які можна використати на заняттях математики у фахових коледжах для вдосконалення практичних навичок та умінь здобувачів освіти.
GeoGebra (https://www.geogebra.org/?lang=uk) – вебсервіс для динамічного викладання математики, дозволяє легко проектувати різні функції,
вибудовувати графіки, конічні секції та вектори. Відмінною особливістю
цього додатка є те, що всі елементи, збудовані в ньому, є динамічними і
можуть бути змінені, а також дозволяє використовувати його на будь-якому
комп›ютері. За допомогою даного сервісу також можна створювати креслення в планіметрії та виконувати різні обчислення, досліджувати функції,
обчислювати інтеграл тощо.
Інтерактивні математичні симуляції розташовані на вебсайті Університету Колорадо (https://phet.colorado.edu/en/simulations/). Завдяки моделюванню, яке проектується на екран, кожен студент може слідкувати за
загальним візуальним матеріалом, який потім допомагає студентам та викладачам передавати ідеї між собою [3]. Серед запропонованих симуляцій
у своїй діяльності використовувала дослідження властивостей парабол, дії
з геометричними векторами, дії з дробами.
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3D-сцени від Mоzaik-Education (https://ua.mozaweb.com/index.php) – це
середовище, яке дозволяє розглянути тривимірні завдання різного рівня з
виконанням практичних задач. Серед них: система координат у просторі,
геометричні перетворення, геометричні тіла тощо.
EDpuzzle (https://edpuzzle.com/discover)– безкоштовний сервіс, що дає
змогу за лічені хвилини створити навчальні матеріали на основі відеороликів, провести швидке тестування по пройденому матеріалі.
Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, використання сучасних веб-сервісів в умовах дистанційного навчання математики дозволяє
урізноманітнити подання навчального матеріалу учням, що в свою чергу
збуджує їхню цікавість та увагу і спонукає до активного засвоєння знань
та дає свободу викладачу та студентові у виборі діяльності, свободу думки,
мислення, є пропедевтикою навчання протягом усього життя що підвищує
конкурентоздатність здобувачів освіти в їх подальшій трудовій діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
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НА ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЇ

П

остановка проблеми. Нові інноваційні та інформаційні технології
наприкінці XX століття стали не тільки головною рушійною силою
прогресу, але й потужним засобом навчання.
Нині сучасний фахівець повинен уміти вирішувати кожну життєву ситуацію творчо, самостійно приймати рішення й нести за них відповідальність, самостійно та критично мислити, бути мобільним та уміти самостійно працювати над розвитком особистого морального, інтелектуального
та культурного рівня. Для забезпечення такої підготовки необхідна якісна
перебудова наявного процесу навчання, у тому числі запровадження ефективних інноваційних технологій, сучасних інформаційних засобів.
Це означає, що викладач на заняттях має організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб здобувачі освіти не тільки мали змогу
отримати знання й уміння з навчального предмета, а й розвивати в них такі
якості, як пізнавальну активність, самостійність, уміння творчо підходити
до виконання завдань.
Актуальною проблемою сучасної освіти є питання підвищення пізнавальної активності здобувачів освіти. Ключовою проблемою якої є підвищення ефективності і якості навчального процесу, що можна досягти використовуючи інноваційні технології навчання.
Виклад основного матеріалу. Інноваційні технології швидко увійшли
в усі галузі нашого життя і стали невід’ємною частиною фахової передвищої освіти. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання
комп’ютерної техніки для активізації пізнавальної діяльності здобувачів
освіти.
Розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти відбувається під час
діяльності. Зокрема, психологи під активністю розуміють інтенсивність
спрямованості особистості на певну діяльність, яка найбільш чітко проявляється у характері [1, с.101]. Управління активністю здобувачів освіти
традиційно називають активізацією.
Головна мета активізації – формування активності здобувачів освіти,
підвищення якості навчально-виховного процесу [2, с. 213].
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Процес навчання має діяльнісний характер, а отже, ступінь пізнавальної
активності здобувачів освіти залежить від рівня сформованості в них навичок пізнавальної діяльності.
У структурі змісту освіти біологія як світоглядна дисципліна має забезпечити формування у здобувачів освіти наукової картини живої природи,
розкрити роль біологічних знань у сфері промисловості і культури, створення свідомої мотивації на здоровий спосіб життя, засвоєння норм і правил екологічної етики.
Чим вищий рівень активності всіх учасників навчального процесу, тим
ефективніше засвоюються знання, формується інтерес до вивчення біології.
Формування пізнавальної активності здобувачів освіти під час занять з
біології сприяє вихованню ініціативності і самостійності, міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню необхідних умінь та навичок, розвитку критичного мислення, що в значній мірі впливають на ефективність та
якість навчальної діяльності.
К.Д. Ушинський постійно наголошував, що зацікавити учня навчанням
– набагато більш гідне завдання, ніж поневолити його. А це можливо лише
в разі застосування викладачем активних форм і методів організації пізнавальної діяльності [3, с.20].
Активізації мислення сприяють інноваційні технології навчання.
Використання інноваційних технологій у процесі вивчення біології дає
змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати пізнавальну діяльність та індивідуалізувати його. Але
слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп’ютерна навчальна програма не замінить викладача. Адже, тільки він повною мірою може
керувати навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, залишаючись центральною фігурою навчально-виховного процесу.
Розглянемо деякі з інноваційних технологій навчання, які сьогодні вже
запроваджені у фаховій передвищій освіті при викладанні біології.
Підготовка майбутніх фахівців стає більш реальною і цілеспрямованою,
якщо викладач використовує в процесі викладання технологію проблемного навчання, основними елементами якої є проблемна ситуація та проблемні питання.
Проблемні ситуації повинні викликати власну пізнавальну діяльність й
активність [4, с.14].
Інноваційні технології доцільно використовувати на різних етапах занять з біології: мотивації навчальної діяльності, вивченні нового матеріалу,
систематизації та закріпленні знань, при перевірці домашнього завдання.
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Щоб підвищити зацікавленість здобувачів освіти на етапі мотивації
пізнавальної діяльності, необхідно створювати проблемні ситуації та проблемні питання застосовуючи такі прийоми: прийом новизни, значущості,
динамічності, дослідницький прийом, спостереження, виконання різноманітних практичних завдань, проведення експериментів, висловлювання
вчених. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть
бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу.
Під час вивчення теми з біології: «Еволюція органічного світу», викладач розповідає про різноманітність живої природи, а потім ставить здобувачам освіти проблемне питання: чому, незважаючи на різноманітність
живих організмів, кажуть про єдність органічного світу? У чому причина
різноманітності живих організмів?
При вивченні нового матеріалу викладач самостійно може ставити проблемні запитання впродовж заняття. Наприклад, у процесі вивчення теми:
«Білки їх будова, властивості, функції. Ферменти» доцільно ставити проблемні запитання такі як:
як ви вважаєте, чому в разі отруєння солями важких металів як
протиотруту застосовують яєчний білок чи молоко?
як довести, що молоко та кисломолочний сир містять білки?
Одним із способів оптимізації та урізноманітнення навчальної діяльності у процесі викладання біології є створення ментальних карт, що дає
змогу здобувачам освіти генерувати нові ідеї, приймати рішення, упорядковувати та опрацьовувати інформацію; конспектувати лекції; узагальнювати матеріал.
В основі побудови ментальних карт закладене істотне підвищення наочності, активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти, сполучення
механізмів вербально – логічного й образного мислення [5, с. 26].
Творче використання інноваційних технологій для активізації пізнавальної діяльності при викладанні біології забезпечує:
- формування стійкого інтересу здобувачів освіти до вивчення предмету;
- залучення їх до активної навчально-пізнавальної діяльності;
- забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань;
- індивідуалізація навчання;
- розвиток творчого та абстрактного мислення через заміну конкретних
біологічних об’єктів схемами й зображеннями;
- формування практичних вмінь і навичок під час виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт.
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Висновки. Використання інноваційних технологій істотно підвищує
пізнавальну активність здобувачів освіти і певною мірою полегшує сприйняття основ вивчення біології.
Інноваційні технології як засіб формування пізнавальної активності
сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому логічний і пошуковий характер, а також вирішує проблеми пошуку шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу, розвитку їх творчих здібностей, стимуляції розумової
діяльності.
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У

статті розкрито теоретичні питання контролю під час дистанційного навчання, проаналізовано мету, завдання та особливості текстового контролю знань здобувачів освіти.
Ключові слова: контроль знань, тестування, тест, тестування, метод діагностики знань.
Важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів є розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних досягнень здобувачів освіти.
Контроль та оцінка знань, умінь і навичок здобувачів освіти –
невід’ємний структурний компонент освітнього процесу. Суть перевірки
результатів навчання полягає у виявленні рівня засвоєння знань здобувачів
освіти, який повинен відповідати освітньому стандарту з даної програми,
даної дисципліни.
Особливостями контролю під час дистанційного навчання становиться
виявлення та оцінка знань здобувачів освіти або групи в цілому для внесення необхідної корекції в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів та форм організації.
Процес контролю – одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні, пов’язана з гострими психологічними ситуаціями як для
здобувачів освіти, так і для викладача.
Методи діагностики знань змінюються інтенсивними комплексними
системами, які водночас забезпечують об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, мотивацію до вивчення матеріалу впродовж усього періоду дистанційного навчання.
Традиційна система контролю недостатньо враховує індивідуально-психологічні особливості дистанційного навчання, не відповідає його вимогам,
не задовольняє потреб систематичного діагностування успішності здобувачів освіти. Традиційні методи контролю потребують багато часу та містять
елемент суб’єктивного ставлення викладача. Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань
у значної кількості здобувачів освіти, за його допомогою стає можливим
контроль знань на необхідному, заздалегідь запланованому рівні.
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Тестування, яке є одним із розділів діагностики, застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям [1, с. 5].
Наведено приклад, розподілу балу діагностичної роботи – тесту за темою «Взаємне розміщення прямих і площин у просторі» здобувачів освіти
1 курсу.

Тестування в освітньому процесі виконує три основні взаємозалежні
функції: діагностичну, навчальну і виховну [1, с. 8].
Діагностична функція залежить від рівня знань, умінь, навичок здобувачів освіти. це основна функція тестування. За об’єктивністю, широтою
і швидкістю тестова форма випробувань переважає всі інші форми контролю [1, с. 8].
Навчальна функція тестування полягає у мотивуванні здобувачів освіти
до активації роботи із засвоєння навчального матеріалу. Для посилання навчальної функції тестування використовують додаткові заходи стимулювання здобувачів освіти: надання викладачем переліку питань для самостійної підготовки, присутність в самому тесті підказок, спільний розбір
результатів тесту [1, с. 8].
Виховна функція проявляється у періодичності й невідворотності тестового контролю. Це дисциплінує, організує й спрямовує діяльність здобувачів освіти, допомагає виявити і усунути прогалини у знаннях, формує
прагнення розвинути творчий хист [1, с. 8].
Кожний з методів контролю діяльності студентів має не тільки інформативно-навчальний, але і мотиваційний вплив. У цьому сенсі можна говорити про стимулююче-мотиваційну діагностичну функцію контролю.
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Отже, на відміну від традиційних способів контролю, тестування як метод діагностики розглядається як більш ефективний та надійний порівняно
з іншими [2, с. 5].
Головна мета діагностичного тестування – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках здобувачів освіти, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці.
У ході здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти викладач спрямовує свої зусилля на вирішення таких завдань:
– визначити якість засвоєння навчального матеріалу, ступеня відповідності отриманих умінь і навичок цілям і завданням навчальної дисципліни;
– означити труднощі, які виникли у здобувачів освіти під час навчання,
типові помилки з метою їх корекції та усунення;
– визначити ефективність методів, прийомів і засобів навчання;
– спрогнозувати готовність здобувачів освіти до сприйняття нового матеріалу [2, c. 3].
Діагностичний контроль має бути спрямований на визначення рівня
освітньої компетентності здобувачів освіти з певної проблематики. Напередодні вивчення теми, засвоєння якої має ґрунтуватися на раніше вивченому матеріалі, викладач з’ясовує рівень розуміння опорних знань, актуалізує їх [3, c. 19].
На прикладі діагностичної роботи викладач виявляє запитання, на які
часто відповідають неправильно.

Саме такий вид контролю може показати, що здобувачі освіти мають
труднощі з певної теми дисципліни або навпаки, краще сформовані навички з однієї теми порівняно з іншими. Крім того, індивідуальний підхід дає
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можливість викладачу виявити помилки, характерні для групи здобувачів,
що може засвідчити прорахунки в навчанні.
Використання діагностичних тестів дозволяє здобувачам освіти самостійно знаходити пропуски в структурі своїх знань і вживати заходів для їх
ліквідації. Можна говорити про значний навчальний потенціал тестових завдань, використання якого під час дистанційного навчання є одним з ефективних напрямків практичної реалізації принципу єдності і взаємозв’язку
навчання і контролю. Після виконання тесту здобувач освіти одержує інформацію про свої помилки і вірні відповіді.
Навчання не може бути повноцінними без регулярної та об’єктивної інформації про те, як здобувачі освіти засвоюють матеріал, як вони застосовують отриманні знання для вирішення практичних завдань.
Виходячи із зазначеного вище, викладач має володіти повним спектром
різноманітних методів контролю й оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, оптимально та творчо підходити до їх використання залежно від дидактичної мети, змісту навчального матеріалу, рівня навченості
здобувачів освіти і їх інтелектуального розвитку. Разом із тим дослідження
й використання альтернативних засобів навчально-контрольної діяльності
дозволяє викладачеві оптимізувати освітній процес, формувати мотивацію
самостійного навчання [2, c. 4].
Особливу увагу під час створення таких тестів приділяють параметрам
тестування: критеріям оцінювання з необхідним мінімальним балом; порядку завдань, збереження і виведення результатів тестування; параметрам
виведення звіту за результатами тестування; обмеженості часу тестування;
кількості помилок.
В умовах дистанційної організації освітнього процесу діагностичний
контроль передбачає вирішення низки завдань:
– на початку вивчення будь-якої навчальної дисципліни перевірити рівень знань здобувачів освіти ключових тем тих навчальних дисциплін, які
забезпечують засвоєння даної дисципліни у відповідності зі структурнологічною схемою її вивчення;
– перевірити й оцінити підготовленість здобувачів освіти до кожного навчального заняття і якість засвоєння ними навчального матеріалу;
– перевірити розуміння змістовно-логічних зв’язків елементів певного
змістовного модуля з іншими змістовними модулями навчальної дисципліни;
– перевірити рівень розуміння кожним здобувачів освіти ролі й місця
навчальної дисципліни в системі підготовки його за фахом;
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– перевірити рівень розуміння змістовно-логічних зв’язків навчальної
дисципліни з раніше засвоєними навчальними дисциплінами, що її забезпечують;
– перерішити й оцінити якість засвоєння здобувачами освіти кожної
теми і кожного змістовного модуля навчальної дисципліни;
– виявити рівень уміння здобувачів освіти вирішувати практичні завдання на основі теоретичних положень навчальної дисципліни;
– перевірити і оцінити отримані здобувачами освіти знання, уміння і навички, а також розвиток теоретичного мислення в обсязі вимог програми
навчальної дисципліни;
– здійснення самоаналізу за результатами контролю якості засвоєння
здобувачами освіти змісту навчальної дисципліни;
– використання результатів контролю якості засвоєння здобувачами
освіти навчальної дисципліни для надання їм допомоги та проведення виховної роботи з ними.
Тест дає змогу організувати контроль, активізувати діяльність шляхом
охоплення контролем більшої кількості здобувачів освіти, перевірити знання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу, урізноманітнити взаємозв’язок між здобувачем і викладачем. Важливим психологічним моментом є можливість індивідуальної роботи у найбільш зручному темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту.
Отже, тестовий контроль необхідний для того, щоб реалізувати вимоги
ефективного керування процесом підготовки фахівців. З його допомогою
встановлюють вихідний рівень тих, хто навчається, отримують інформацію про стан їхніх знань в процесі навчання і рівень професіоналізму викладача.
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П

остановка проблеми. Одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу наразі – це застосування
«цифрових» технологій в освіті. Вони дають можливість інтенсифікувати
освітній процес, збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та
засвоєння знань. Використовуючи медіа- та інтерактивні засоби педагогам
легше використовувати підхід до викладання на основі впровадження інноваційних підходів, включаючи використання «кейсів», дослідницько–
пошукової роботи, методу проектів, розвивальних навчальних ігор тощо.
В результаті – здобувачі освіти набагато краще засвоюють інформацію,
перебуваючи в емоційно–комфортному середовищі, не втрачають бажання навчатись, отримувати нові знання. «Цифрові» технології роблять процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. Пандемія,
яка ще триває, також підштовхує до все більшого використання цифрових
технологій. При цьому технології не замінюють викладача, а доповнюють
його. Заняттям з використанням цифрових технологій властиві адаптивність, керованість, інтерактивність, поєднання індивідуальної та групової
роботи, часова необмеженість навчання [2].
Наразі все актуальнішою проблемою в освіті стає побудова індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти. Тому перспективним та інноваційним напрямком в освіті останніх років стала розробка та використання
різноманітних освітніх чат-ботів для створення умов цілодобової онлайнприсутності для консультування студентів.
Чат-боти використовують у різних сферах людської діяльності: у
маркетингу, для налагодження зворотного зв’язку з клієнтами банку, в
комп’ютерних іграх тощо. Це перспективний напрям на ринку освітніх послуг, адже вони можуть супроводжувати кожного студента індивідуально,
відповідно до його рівня і темпу засвоєння, роблячи навчання доступним
практично для будь-якої людини, яка має мобільний пристрій та доступ до
Wi-Fi. Також використання чат-ботів може допомогти викладачу здійснювати формувальне оцінювання, оскільки в його основі лежить індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, швидке отримання зворотного
зв’язку та побудову індивідуальної освітньої траєкторії студента.
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Метою статті є визначення переваг застосування чат-ботів під час освітнього процесу, дослідження можливостей використання різних видів чатботів для навчання, вивчення можливостей чат-ботів для застосування під
час підготовки до ЗНО з математики
Чат-бот (англ. Chatbot) − комп’ютерна програма, розроблена на основі
нейромереж та технологій машинного навчання, за допомогою якої можливо здійснювати комунікацію в аудіо- або текстовому форматі. Чат-бот
використовують для виконання конкретних завдань (наприклад, отримання довідкової інформації, виконання розрахунків) або задля розваги.
Термін «чатер-бот» (англ. ChatterBot) вперше використав Майкл Маулдін у 1994 році, щоб описати розмовні програми, які дозволяють спілкування між чатерами, тобто, людини і чат-ботом, який наділений штучним
інтелектом.
Освітній бот є автоматизованою інтелектуально-навчальною системою,
функціонування якої засноване на використанні штучного інтелекту. Чатботи забезпечують зміст навчання та формують спеціальне середовище
для вивчення та перевірки знань за певною дисципліною в діалоговій формі [4].
За функціоналом у навчальному процесі можна виділити наступні типи
чат-ботів:
− інформаційний бот – він за встановленим графіком надає інформацію
на конкретну тему.
− пошуковий бот – допомагає здобувачам освіти знаходити необхідну
інформацію за введеними ключовими словами чи запитом. Це може бути
відео, картинки, статті, чи, навіть, об’єкти на карті.
− бот-помічник вчителя/тренера/тьютора – ці чат-боти налаштовані
щоб надсилати учням додаткову інформацію чи завдання для індивідуального вирішення. Також такий бот може проводити опитування чи тестування студентів.
− бот-консультант – такий бот виконує функцію віртуального помічника та має можливість відповідати на запитання.
− бот-перекладач – існує ціла плеяда чат-ботів які спеціалізуються виключно на вивченні мови як в цілому, так і окремих її аспектів.
− бот-робочий інструментарій – такі боти мають широкий спектр застосування і основний їх функціонал – це полегшувати людське життя і
роботи складні для більшості людей дії простими.
Застосування чат-ботів у навчанні має низку переваг.
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Чат-бот- це засіб навчання. Штучні інтелектуальні чат-боти можуть
допомогти навчити студентів через серію повідомлень, так само, як звичайну розмову в чаті, але зроблену з лекції.
Чат-бот збільшує залучення студентів. Він полегшує студентам отримання інформації про їх завдання, терміни виконання та важливі майбутні
події.
Чат-бот забезпечує безперервний зворотний зв’язок. Зворотній зв’язок
допомагає здобувачам освіти визначити теми, які не були опановані в повній мірі.
Чат-бот- це помічник викладача. Викладачі зацікавлені в тому, щоб виконання певних завдань було більш автоматизованим, щоб більше зосередитися на забезпеченні якісного освітнього процесу.
Чат-бот надає допомогу 24/7.
Дуже корисним стає використання чат-ботів під час дистанційного та
змішаного навчання. При такій формі організації навчання дуже важливою є підтримка здобувачів освіти на усіх етапах (засвоєння нового матеріалу, формування та удосконалення навичок тощо). У випадку, коли такої підтримки не буде, мотивація до навчання у студентів знизиться, вони
почнуть гірше засвоювати матеріал і не вчасно виконувати завдання. Але
навантаження на викладача під час дистанційної форми навчання суттєво
збільшується, і він не в змозі охопити всі сфери діяльності студентів. Тому
для ефективної взаємодії, організації зворотнього зв’язку, своєчасного
контролю виконання завдань доцільно використовувати різноманітні чатботи. Це сучасні засоби для навчання, взаємодія з ними буде цікава сучасним здобувачам освіти і позбавить викладача від певного обсягу рутинної
роботи, яка може бути автоматизована.
Викладач може використати декілька стратегій впровадження чат-ботів
в освітній процес (розглянемо на прикладі чат-ботів з математики).
1)
Запропонувати студентам існуючі чат-боти, з допомогою яких
вони готуватимуться до ЗНО або ж просто вивчатимуть окремі теми чи
заглиблюватимуться в них:
1)
Математика ЗНО 2020 РОЗУМСКУЛ (https://tlgg.ru/sonya_math).
2)
ЗНО Математика (https://t.me/HNEU_ZNO_math_bot).
3)
ЗНО-тренер (Математика) (https://t.me/ZNO_Math_bot).
4)
Математика ZNOcloud (https://t.me/math_znocloub).
2)
Створити власний чат-бот з підготовки студентів до ЗНО, або для
їхнього супроводу під час дистанційного навчання самотужки або з допомогою студентів [5].
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Для користування чат-ботом достатньо мати мобільний пристрій з встановленим на ньому додатком Telegram. Викладач надає студентам посилання на чат-бот за допомогою зручного каналу комунікації. Для початку
роботи з чат-ботом студентам необхідно перейти за посиланням, відкрити
його за допомогою додатку Telegram та приєднатися до каналу. Далі робота
з чат-ботом відбувається в процесі гри, тобто таким чином в освітній процес впроваджуються елементи гейміфікації, що сприяє підвищує мотивації
та інтересу до вивчення дисципліни. Деякі чат-боти дозволяють провести
рефлексію, щоб студент міг зробити висновки, наскільки важким було для
нього виконання того чи іншого завдання.

Рис. 1. Приклади діалогових вікон чат-ботів Telegram з математики
Висновки. Отже, враховуючи процеси цифровізації, інформатизації,
глобалізації суспільства і той факт, що освітні засоби та методи повинні
йти у ногу з часом та відповідати основним запитам суспільства до підго-
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товки кваліфікованого фахівця, використання освітніх чат-ботів є перспективним напрямком розвитку освіти. Чат-боти дозволяють організувати підтримку навчального процесу в режимі 24/7, автоматизувати роботу викладача, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти.
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publication-157/ (дата звернення: 18.10.2021)
4. Чаплінська Ю. С. Можливості використання чат-ботів в освітній сфері URL: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/CHaplinska_YUS_
Vykorystannya_chat-botiv_v_osviti.pdf (дата звернення: 18.10.2021)
5. Чат-боти для навчання: огляд найпопулярніших та особливості використання. URL: https://teach-hub.com/chat-boty-dlia-navchannia-ohliad-aypopuliarnishykhta-osoblyvosti-vykorystannia/(дата звернення: 18.10.2021)
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Галевич О. А., викладач спецдисциплін,
Мандрика Т. П.,
викладач спецдисциплін,
Фаховий коледж ракетно-космічного
машинобудування Дніпровського
національного університету
імені Олеся Гончара

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

О

собливість сьогоднішньої освіти полягає у використанні тих розширених технічних можливостей, які надають наука і техніка. Це не
означає, що сьогодні студент повинен навчитися мислити і шукати інформацію, а не повинен отримати глибокі знання в освітньому закладі. Цьому
всьому необхідно вчити в комплексі. В даний час ареал необхідних знань
ширше, ніж раніше. Такі завдання, як мислення, пошук знань, самостійне
прийняття рішень стояли і стоятимуть перед сучасною освітою. Реформа
полягає в зміні процесу освіти з урахуванням і застосуванням можливостей різних інформаційних технологій.
Сьогодні у зв’язку з епідемією широко висвітлюються та використовуються питання дистанційного навчання, розглядаються варіанти навчання
в режимах on-line та off-line. В режимі on-line викладач і студент безпосередньо спілкуються. У режимі off-line запитання студентів накопичуються
на сервері освітнього закладу, і до певного дня викладач готує на них відповіді.
Для дистанційного навчання викладачами фахового коледжу ракетнокосмічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара використовуються такі
сервіси як Google клас, Online test Pad, Modular Object – Oriented Dynamic
Learning Environment.
Google Клас – це безкоштовний набір інструментів для роботи з електронною поштою, документами і сховищем. Розроблено цей сервіс разом
з викладачами, щоб допомогти їм економити час, легко організовувати заняття і ефективно спілкуватися з студентами.
Оnline Test Pad – безкоштовний універсальний конструктор, за допомогою якого можна створити цілу палітру цифрових навчальних завдань:
тестів, кросвордів, сканвордів, опитувань, логічних ігор, діалогів тощо.
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Конструктори тестів займають особливе місце. Вони значно допомагають викладачу в організації оперативного контролю знань. Насамперед,
викладач визначає для себе пріоритети: які тести йому потрібні і в якому
форматі. Зрозуміло, складаючи тест, викладач повинен чітко орієнтуватися
або на дистанційне навчання, або на роботу в комп’ютерній аудиторії, або
на групові та фронтальні форми роботи в аудиторії з інтерактивною дошкою, мобільними пристроями.
Освітній проект «На Урок» дає можливість створення онлайн-тестів.
При завдані тестів формується код доступу та зв’язок з Google Клас. Використовуючи ресурс викладач має можливість застосовувати завдання як
для студентської групи так і вибірково для окремих учасників тестування.
Результати тестування можливо бачити в таблиці під час проходження процесу виконання та в таблиці MS Excel.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне
середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS),
системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам,
студентам та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для
комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна
використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах навчального закладу, так
і для самостійної роботи вдома.
Moodle – це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система
такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти. Тобто обрати для впровадження в навчальному
закладі саме Moodle – це те саме, що обрати, як іноземну мову для вивчення – англійську.
Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система. Вона не лише
безкоштовна сама, а й не потребує для своєї роботи жодного платного програмного забезпечення. Тобто кожний освітній заклад може впровадити у
себе не просто безкоштовну і найбільш досконалу, а ще й абсолютно ліцензійну систему, не витративши жодної копійки на придбання програмного
забезпечення. При цьому він може вносити зміни у код у відповідності до
своїх потреб. Сьогодні в фаховому коледжі ця система активно впроваджується викладачами, як один із способів дистанційного навчання.
Однією із освітніх платформ, яку студенти активно використовують при
підготовці самостійного вивчення є PrometheusКурс «Основи бухгалтер-
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ського обліку» вивчають студенти спеціальності «Інженерія програмного
забезпечення» з отриманням сертифікатів при вивченні дисципліни «Технології автоматизованої обробки економічної інформації» та спеціальності
«Облік і оподаткування» при вивченні дисципліни «Інформаційні системи
і технології в обліку» [1].
Освітній ресурс IT-Universe дає можливість студентам активно брати
участь on-line в вирешені олімпіадних завдань тобто максимально перевірити набуті знання та придбати навички роботи з тестуючими інформаційними системами. Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» при вивчені дисципліни «Групова динаміка і комунікації» мають
змогу брати участь у конкурсі «Управління IT-проектами». Попередньо
студентові дається тренувальне тестування. Вразі набрання 80% правильних відповідей тренувального тестування учасник допускається до участі першого туру конкурсу, який проходить в режимі on-line. В 2019 році
дев’ять студентів приймали участь у конкурсі, двоє з яких були запрошені
до участі другого туру до м. Київ. Активну участь у конкурсі «Управління
IT-проектами» в режимі on-line взяли студенти в 2020 та 2021 році. Студенти коледжу четвертого курсу в фіналі змагалися між собою та з студентами
університетів, коледжів.
Перевірку своїх знань з дисципліни «Технологія автоматизованої обробки економічної інформації» студенти мають можливість беручи участь у
конкурсі «Програмування в автоматизованих системах обліку».
Для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» перевірити свої
знання з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» можливо використовуючи конкурс «Використання автоматизованих систем обліку».
IT-Universe освітня платформа яка дає можливість студенту творчо розвиватися, правильно розподіляти час при виконанні тестових завдань,
адаптуватися до дистанційного навчання [2].
При організації навчання із застосуванням електронних навчальних
матеріалів відкривається практично безмежне поле для творчого пошуку
викладачів. Для цього освітній заклад повинен бути відповідним чином
технічно оснащений: необхідно мати засоби розробки електронних навчальних курсів, а також засоби зв’язку зі студентами через локальну або
глобальну мережу.
Однак до дистанційного навчання в області спеціальних негуманітарних дисциплін треба ставитися з великою обережністю. Адже складність
полягає в тому, що не кожен програмний продукт доступний широкому
колу користувачів. Досить складно навчати моделюванню, проектуванню
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коли необхідно безпосередньо на комп’ютері показувати студенту ті або
інші можливості програмного пакету. І, напевно, найголовніше – ліцензійні пакети з демоверсіями дозволяють підключити, як правило, не більше 15
користувачів. При цьому не кожна версія дозволяє дистанційне використання. І не кожен пакет може бути переданий студентам для самостійного
(поза освітнього закладу) використання. Тут важливим фактором є захист
авторських прав. Багато програмних продуктів, в тому числі і демоверсії,
мають ключі, що обмежують і кількість користувачів, і час використання.
При дистанційному і самостійному вивченні роль викладача зростає – особливо в якості керівника і консультанта.
Таким чином, одне з основних питань, над яким працюють викладачі
фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара – роль інформаційних
технологій освіти у формуванні професійно-ділових якостей фахівця. Головні напрями розв’язання цієї проблеми:
−
нове в інформаційних технологіях освіти;
−
використання освітніх платформ у самоосвіті студентів;
−
проведення комп’ютерного контролю знань;
−
забезпечення освітнього процесу дистанційної освіти;
−
інформаційна культура як складова професійної культури фахівця.
Досвід показує що інформаційні технології надають викладачеві при
очній та дистанційній освіті широкий інструментарій для представлення
навчально-методичних матеріалів дисципліни, проведення теоретичних,
лабораторних занять, контрольних заходів, як індивідуальної, так і групової організації освітньої діяльності студентів.
Список використаних джерел
1 Prometheus. URL: https://courses.prometheus.org.ua/dashboard.
2 IT-Universe. URL: https://it-universe.org/ Електронний ресурс.
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Голуб Л. В.,
викладач української мови і літератури,
завідувач відділення «Початкова освіта»,
Коростишівський педагогічний фаховий
коледж імені І. Я. Франка Житомирської
обласної ради

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ

У

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні зазначено, що «дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій» [1].
Для ефективної роботи в цій системі викладач має бути компетентним не
тільки в галузі класичної педагогіки, але й володіти знаннями в галузі інформаційних технологій, бути обізнаним у методиці організації та проведенні дистанційного навчання, враховувати психологічні особливості взаємодії зі студентами в процесі дистанційного навчання.
В умовах адаптивного карантину змінюються засоби здійснення діяльності викладача, нові інформаційні технології; функціональна спрямованість педагогічної діяльності, характер взаємодії викладачів і студентів;
зміст діяльності проєктування навчання, подання навчального матеріалу,
планування, координація діяльності студентів, проведення консультацій,
реєстрацій навчальних завдань, контролю і перевірки якості виконання
завдань. Водночас відбувається переосмислення класичних педагогічних
вимог до викладача [2].
Основне завдання дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину полягає у стимулюванні дидактичного діалогу студента з матеріалом
дистанційного курсу.
Спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогічної
діяльності. Усе починається з викладача, із його вміння організувати зі студентами педагогічно доцільні відносини як основу творчого спілкування.
На цьому етапі, на жаль, і розкривається проблема появи комунікативного
бар’єру та невміння викладачів здійснювати комунікацію на відстані.
Відсоток студентів, які спроможні вчитися самостійно, без спілкування
з іншими, досить малий. Виконання групових завдань, участь у ситуаціях і
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ділових іграх значною мірою посилюють мотивацію навчання. Але в такій
роботі необхідний індивідуально-диференційований підхід для врахування ступеня розуміння самостійної роботи та завчасного усунення психологічних бар’єрів. Це вимагає постійного індивідуального опитування й
тестування, а також організації бесід для аналізу успіхів кожного студента
та оцінки якості розуміння навчальної інформації й відтворення її.
Отже, роль викладача дуже важлива, адже він повинен допомогти студентові повірити в свої сили та можливості, зрозуміти цілі та завдання навчання. У такому разі воно стає більш умотивованим, оскільки викладач
відчутно посилює мотивацію під час зворотного зв’язку та застосовує засоби формування й закріплення навичок студентів.
Найголовніші якості педагога не обмежуються знаннями свого предмета. Він – умілий комунікатор. Комунікативна поведінка педагога, заснована
на його коректності, вимогливості до себе й студентів, стимулює пізнавальний інтерес, мотивацію процесу навчання.
Практикою дистанційного навчання встановлено такі педагогічні вимоги до організації контролю за навчальною діяльністю студентів:
індивідуальний характер контролю;
систематичність, регулярність проведення контролю на всіх етапах освітнього процесу;
різноманітність форм проведення, що забезпечує підвищення інтересу студентів до його проведення і результатами;
всебічність, яка полягає в тому, що контроль повинен охоплювати всі
розділи навчальної програми, забезпечувати перевірку теоретичних знань,
практичних умінь і компетенцій студентів;
об’єктивність контролю, що виключає навмисні, суб’єктивні і помилкові оціночні судження викладача-тьютора, засновані на недостатньому вивченні студентів, психолого-педагогічних особливостей їх психофізичного
розвитку [3].
Дотримання зазначених вимог забезпечує надійність контролю та виконання ним своїх завдань у процесі дистанційного навчання.
Задля розширення можливостей використання цифрових інструментів
для організації навчання та підвищення ефективності освітнього процесу
в Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я. Франка
підключено зручну платформу Google Workspace for education, усі сервіси
якої інтегровані між собою. На сьогодні платформа працює в активному
режимі та ефективно забезпечує освітній процес у коледжі.
Покращенню якості освітніх послуг у коледжі допомагають безкоштовні та прості у використанні інструменти для навчання на платформі
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Google Workspace, які налагодили безперебійну співпрацю викладачів та
студентів: Google документи, презентації, диск, форми, таблиці та дошка
Jamboard.
Підтримувати надійний захист від цифрових загроз із найкращою у
своєму класі багаторівневою безпекою сприяє адміністратор освітньої
платформи. Спілкуватися гнучко допомагає електронна пошта, чат та
Meet. Забезпечувати підвищення продуктивності роботи студентів сприяє
класна кімната та завдання, розміщені в ній. Організовувати роботу, створювати списки справ, нагадувати завдання, планувати зустрічі, стежити за
виконанням завдань допомагають інструменти Google Keep, календар, завдання.
Окрім освітньої платформи, викладачі коледжу активно впроваджують
освітні онлайн-інструменти:
1) віртуальні дошки Jamboard і Padlet;
2) миттєві опитування за допомогою сервісів Kahoot і Mentimetr;
3) практичні вправи, створені на платформах Learning Apps і Wordwall;
4) квести і комікси, складені на платформі Blogger Storyboard;
5) платформу Flipgrid використовують для обміну відеороликів;
6) ресурс Canva застосовують для створення плакатів, резюме, логотипів, інфографіки, електронних підручників, флаєрів, брошур, діаграм, фотоколажів, запрошень, звітів, сертифікатів, плакатів, вебсайтів тощо.
У процесі дистанційного навчання викладачі коледжу сформували ТОП30 ігор Meet-педагога, які вдало застосовують, як інструмент для досягнення конкретних цілей: пояснення нового навчального матеріалу в невимушеній формі, ігри для активізації уваги на занятті, із метою мотивації здобувачів освіти виконувати тривалий час певні операції, для рефлексії тощо.
Ці ігри можна використовувати у процесі вивчення різних дисциплін. Під
час проходження педагогічної практики здобувачі освіти ефективно впрроваджують такі ігри, організовуючи дистанційне навчання учнів.
При дистанційному навчанні використовуються різні види педагогічного контролю:
- тестовий (залишається основною формою контролю та оцінки знань за
допомогою Google Forms.);
- письмовий (наприклад, написання есе, що відсилаються викладачеві
через Інтернет-технології або спілкування студента через чат із викладачем і групою; контрольні та самостійні роботи з дисциплін; лабораторні,
практичні роботи);
- інтерактивний робочий аркуш (повноцінна самостійна робота). Студенти переходять за посиланням, виконують роботу, потім надсилають на
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електронну пошту викладача. Викладач отримує уже перевірену роботу.
Студент, після надсилання роботи, також може переглянути свої результати.
- усний (наприклад, використання аудіо- та відеоконференцій; читання
віршів напам’ять тощо). Даний метод дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань, адже при дистанційному навчанні може виникнути ситуація, що за студента вирішує завдання інша людина;
- виконання індивідуальних творчих завдань (побудова ментальних карт
у програмах FreeMind, XMind);
- створення колективних презентацій;
- участь в онлайн-заходах, які проводяться провайдерами освітніх послуг (наприклад, Prometheus, EdEra).
Отже, сьогодні ефективність реалізації викладачем дистанційної системи навчання таких функцій, як формування навчальної мотивації студентів, визначення цілей і завдань навчання, передача знань, досвіду, організація взаємодії між студентами, залежить від якості володіння ним не тільки
комунікативними вміннями, а й цифровими освітніми ресурсами.
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МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
В УСТАНОВАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Л

юдина постійно перебуває під впливом безперервних потоків інформації. Засоби масової комунікації створюють навколо кожного
з нас особливе інформаційне поле, під впливом якого формуються соціальні, моральні, художні, інтелектуальні цінності та інтереси. Це призводить
до того, що сучасна людина вже не уявляє собі життя без медіатехнологій
(преси, телебачення, радіо, кінематографу, відео, комп’ютерної мережі та
ін.). Медіаінформація синтезує кілька видів сприйняття (слух, зір) і здатна
використовувати всі накопичені людством засоби спілкування. Тому для
становлення сучасного фахівця необхідні навички сприйняття великої
кількості інформації, вміння правильно інтерпретувати значення аудіовізуальних образів, компетентно орієнтуватися в інформаційних потоках.
В Україні лише нещодавно почали обговорювати про необхідність розвитку і впровадження медіа в освітній процес. В закладах фахової передвищої освіти важливо сформувати у майбутнього фахівця культуру сприйняття, аналізу, інтерпретації і критичного осмислення медіатекстів, а також
навчання способам самовираження з використанням медіатехнологій. Медіаграмотність як мета і результат медіаосвіти є інтегральним поняттям,
яке обєднує широкий спектр різних освітніх підходів, теорій, методів, цілей, результатів.
В даний час все частіше зустрічається термін «освітній простір». Існує
на перший погляд схоже освітньому простору поняття «освітнє середовище» - вони обидва виступають в якості оточення суб›єктів освітнього процесу. Разом з тим, їх відмінність полягає в тому, що простір не має на увазі
включеність в нього здобувача освіти, а середовище передбачає заглибленість в нього, взаємодія з суб›єктом.
Медіакомунікація і медіатехнології займають провідну роль в будьякому з компонентів освітнього простору - перша в соціальному і особистісному компоненті, друга - в предметному і технологічному.
З цього ми можемо зробити висновок, що медіакомунікації є важливим
фактором взаємодії в інформаційному освітньому просторі. Медіакомуні-
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кації займають все більший простір і час, формують нову культуру, нову
середу. Освіта насичується новими формами, медійними та гіпермедійними образами, які вже не зводяться просто до інструментів реалізації змісту.
Освітнє середовище самоформірується, виходячи з нових цивілізаційних
викликів.
Основним завданням сучасної освіти в області когнітивного (пізнавального) розвитку є формування інтелектуальної самостійності і здатності
відбирати інформацію та знання, необхідні для вирішення проблем і досягнення цілей. Серед багатьох аспектів інформаційних середовищ і просторів можна виділити три основних:
- інформаційне середовище як діяльність - людина є учасником комунікаційного процесу, в центр ставиться його здатність уявити особисте знання в тій формі, в якій воно може бути передано, та сприйнявши інформацію («чуже» знання), знову перетворити її в своє особисте знання;
- інформаційне середовище як система історично - сформованих форм
комунікації;
- інформаційне середовище як інформаційна інфраструктура, створена
суспільством для здійснення комунікативної діяльності в масштабах, що
відповідають рівню розвитку цього суспільства (видавництва, бібліотеки,
інформаційні центри, банки даних, засоби масової інформації і т.п.) [1, с.
51].
Поняття інформаційного середовища та інформаційного простору
взаємопов’язані - це обумовлено тим, що людина може переходити з одного інформаційного середовища в інше (зміна професії, перехід на новий
етап навчання і т.д.). Причому одночасно індивід може перебувати в кількох різнорідних середовищах, які являють собою єдине ціле (наприклад,
інформаційне середовище освітньої установи, інформаційне середовище
віртуальної реальності і т.д.).
Характерною рисою будь – якого інформаційного середовища є наявність інформації, однак само по собі воно не гарантує ефективність перебування людини в цьому середовищі, оскільки в даному випадку більше
значення має наявність навичок роботи з інформацією, які необхідно виробляти в процесі навчання.
Актуальність упровадження медіаосвіти у систему фахової передвищої
освіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх технологій у професійній
підготовці майбутніх фахівців обумовлена тим, що у навчальному процесі
виникає принципово нова концепція професійної підготовки, яка вміщує
медіаосвітні стратегії з метою формування медіаосвітньої культури, як
необхідного складника професійної культури майбутнього фахівця.
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Відомо, що кожна навчальна дисципліна має свої характерні особливості й закономірності, потребує своїх особливих методів та організаційних
форм навчання.
В сучасній системі освіти застосування медіатехнологій на заняттях
стає поширеним явищем. Правильне та ефективне застосування медіатехнологій дозволяє здійснювати навчальний процес в нових умовах, коли викладач перестає бути єдиним джерелом інформації для здовувачів освіти.
Медіатехнології дозволяють здійснити організацію такого навчального
процесу у закладі фахової передвищої освіти, який передбачає використання не лише друкованих, а і аудіовізуальних, комп’ютерних, інтернет-технологій, що максимально забезпечує виконання головної мети підготовки
майбутніх фахівців та розвитку їх професійних компетентностей.
На сучасному етапі медіатехнології є найбільш перспективними напрямками інформатизації освітнього процесу.
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ВПЛИВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ НА ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕЛІТИ

Д

осліджено роль молоді в державотворчих процесах. Проаналізовано вплив виховання студентів фахової передвищої освіти на формування національно - орієнтованої еліти.
Розглянуто сучасне студентство як потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта українського суспільства.
Ключові слова: еліта, національна свідомість, молодь, студентство, суспільство.
The role of youth in the state building process. The of upbringing of higher
education students on the formation of national - oriented elite.
The modern students of Ukraine are looked through as a potential intellectual,
political, economical and art elite of the Ukrainian society.
Key words: elite, national consciousness, young people, students and society.
Постановка проблеми. Нині в Україні поряд з процесами державотворення й утвердження культурно-історичних цінностей українців, відбуваються докорінні й неоднозначні трансформації у свідомості як окремої
особистості, так і всього суспільства. Тому формування нових соціокультурних орієнтацій – актуальна проблема сьогодення, адже від того, яким
цінностям та орієнтаціям молодь наддасть перевагу, як трансформується її
світогляд багато в чому буде залежати розвиток нашої держави. Особливе
місце в цьому процесі займає студентство – найдинамічніша частина суспільства, і, що надзвичайно важливо, – майбутня потенційна політична,
економічна, культурна та мистецька еліта України [1, с. 174].
Аналіз попередніх досліджень. На даний час велику теоретичну базу
досліджень з проблем молоді складають наукові публікації українських
учених: В. Андрущенка, В. Астахової, В. Бакірова, І. Беха, В. Беха, А. Бичко, І. Бойченка, Г. Волинки, В. Воловича, М. Головатого, Л. Губерського,
В. Євтуха, І. Зязна, М. Кисельова, В. Князева, А. Колодія, А. Конверського,
В. Крисаченка, В. Кременя, М. Култаєвої, В. Лубського, М. Михальченка,

106

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

І. Надольного, В. Панченко, О. Семашка, М. Хилька, В. Ярошовця. Останнім часом до проблеми існування еліт в українському суспільстві зверталися О. Дергачов, В.Журавський, О. Крюков, Б. Кухта, О. Кучеренко,
О. Лавренко, В. Литвин, М. Логунова, М. Пірен, В. Ребкало, М. Рудакевич, В. Скуратівський, В. Табачник, В. Ткаченко, В. Фесенко, М. Шульга,
О. Якуба та ін. У своїх працях вони досліджували духовний світ і культуру
молоді та студентства, їх політичні, релігійні, психологічні, культурні орієнтації та вплив виховання на світогляд.
Мета статті. Метою даної статті є аналіз становлення політичних еліт
у період незалежності України, з’ясування ролі молоді в державотворчих
процесах, визначення впливу виховного процесу на формування української національно - орієнтованої еліти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Студентство фахової передвищої освіти, як об’єкт дослідження, викликає певні труднощі, адже
воно є неоднорідною і неоднозначною системною одиницею молоді. Існує
велика кількість соціально - стратифікаційних диференційованих ознак,
які більшою чи меншою мірою впливають на світогляд студента. Ця частина суспільства надзвичайно швидко реагує на економічні, політичні й
культурні трансформації. Молодь більш оперативно, ніж інші прошарки
суспільства, відчуває нові тенденції в культурі, музиці, кіно, моді, літературі, образотворчому мистецтві.
Відповідно, базові цінності молоді швидше, ніж інших верств суспільства, піддаються виховному впливу, адже саме це робить студентство інтелектуальним і культурним авангардом молоді, інноваційним резервом
реформаторської частини суспільства. З одного боку, молодь піддається
культурно-виховному процесу суспільства, а з іншого, – вона сама здатна
брати активну участь у житті цього суспільства, включаючи економічну та
політичну діяльність.
У сучасному українському суспільстві динаміку ціннісних орієнтацій
визначає дисбаланс між матеріальними й духовними цінностями (притаманно для всіх суспільств, що трансформуються), відбувається переосмислення усталених норм і цінностей.
Це пов’язано з такими чинниками у суспільстві як ринкові перетворення
в економіці, трансформації відносин власності, зміна соціальної структури
суспільства, збідніння значної частини населення, залишки радянської соціальної іта політичної культури, відносно нова європейська ідентичність,
ідеологічна багатовекторність і різноспрямованість українського суспільства.
Виховні заходи мають позитивний вплив для нівелювання:
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•
загального домінування ірраціоналізму у світогляді суспільства;
•
експансії масової комерційної культури;
•
насадження ідеології споживацтва;
•
орієнтації прагматичні чинники.
Масове поширення містичних вчень і нетрадиційних культів стало реальною загрозою для фізичного здоров'я й духовного розвитку молодого
покоління.
Виховання студентів фахової передвищої освіти націлене на боротьбу з
асоціальними й протиправними формами самореалізації особистості – алкоголізмом, наркоманією, проституцією, злочинністю. Окрім цього, «найбільше бракує у нас професійної, патріотичної та консолідованої національної еліти, що формує політичну владу. Нинішній істеблішмент дбає не
про розбудову національної держави, а про власне збагачення» [1, с. 179].
Отже, не дивно, що ціннісна картина сучасного українського суспільства відрізняється посиленням егоцентричних, індивідуалістичних, прагматичних, утилітарних переваг. Система цінностей, своєю чергою, робить
«зворотний вплив на соціальні інтереси й потреби, виступаючи одним з
найважливіших стимулів соціальної дії, поведінки індивідів» [5, с. 112].
Однак парадоксом сучасної ситуації є посилення ролі одиничного, особистого на тлі глобалізації економіки, культури та інформації. Заходи з виховання повинні бути орієнтовані на відтворення динамічної структури
особистості, збереження внутрішнього смислового та буттєвого центру,
самозбереження власного «Я».
Реалізація далекосяжних національних планів має враховувати роль національної еліти в суспільному розвитку. У кожній професії, соціальній
і національній групі формуються найбільш кваліфіковані, інтелігентні та
авторитетні прошарки, вплив яких на широкий загал в цілому становлять
неоціненний національний капітал – стверджує М. Попович. Формування
національно зорієнтованої еліти є важливим чинником соціально- економічних, політико-правових і демократичних перетворень у суспільстві. І
молодь, яка вихована прогресивними педагогами повинна бути на передньому плані.
Еліта – це особлива група людей, яка завдяки своєму інтелекту, нестандартності мислення і неординарності дій, завдяки своєму культурно-духовному розвитку і високим моральним якостям, стає «обраною» у різних
сферах суспільного життя (політиці, мистецтві, науці, бізнесі). Причиною
виродження еліти є ігнорування морально-духовних й інтелектуальних
цінностей. Тому виховні заходи на етапі створення особистості в закладах
фахової передвищої освіти мають величезну вагу.
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Чим бідніша країна, чим слабше розвинуті демократичні та соціальні
права громадян, тим менше шансів для формування і розвитку повноцінної
національної еліти.
У сучасній Україні процес формування національної еліти відбувається
у непростих умовах. «Еліта – річ дуже дорога і для її підготовки та виховання потрібен час» [3, с. 29]. Тому навчання й виховання майбутніх поколінь – актуальна проблема сьогодення, адже висока освіта та національне
виховання є запорукою становлення справжньої української еліти. Саме
через освіту йде цілеспрямований процес соціалізації індивіда, його становлення як особистості, громадянина.
Звичайно, вступаючи до технікумів та коледжів молода людина вже має
певні ціннісні орієнтації та сформований життєвою практикою світогляд.
Однак її духовний світ широко відкритий для нових знань і впливів.
Таким чином, через цілеспрямовано організовані системні виховні
впливи на студентство можна сприяти повноцінному засвоєнню молоддю
цілісного світогляду, національного образу світу, духовного досвіду українства, морально - етичних норм, патріотичних настанов, гуманістичних
ідеалів, національних та загальнолюдських цінностей.
При цьому, підкреслюється: «Концептуальне досягнення національного
виховання на сучасному етапі розвитку України має збагатити педагогічну
освіту теоретичними обґрунтуваннями антропологічного, культурологічного, аксіологічного підходів, які долають неправильно сформовані цінності сучасної молоді» [6, с. 70]. Особливе значення тут слід приділяти
процесам, що сприяють формуванню ціннісних орієнтацій молоді.
Патріотизм породжує у молоді повагу до своєї національної історії,
мистецтва, традицій, взагалі гордість за свою націю, прагнення до її цивілізаційного поступу, він нероздільно пов'язаний з національною самосвідомістю особистості. Еліта ж у суспільстві виступає творцем політичного
й культурного життя, вона відповідає за долю країни. Підтвердження цих
слів знаходимо у роботах О. Лазоренко: «За моральним упадком еліти слідує, як його тінь, заслужена кара нації» [2, с. 23].
Висновки. Таким чином молодь – постає у якості потенційної еліти суспільства в цілому, яка акумулює в своїх ідеях концепти майбутніх політичних, культурних і економічних перетворень у суспільстві. Отже, студентство – це потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька
еліта суспільства і від того, які ціннісні орієнтації сформуються сьогодні
методом виховання, багато в чому буде залежати перспектива розвитку
української держави у майбутньому. Культурність, чесність, професіона-
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лізм і патріотизм – обов’язкові якості, що мають стати невід’ємною складовою у вихованні молодого покоління, при формуванні поняття «еліта».
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ЗНАЧЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ - АГРАРІЇВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У

сучасній системі вищої освіти надаються переваги особистісно
орієнтованому підходу до навчання, який зумовлює надання належного місця методам i формам навчання, сфокусованим на студентові,
– диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням тощо.
Компетентнісний підхід - нагальна потреба у підготовці фахівців, здатних
до розбудови та покращання економічного рівня держави. Увесь зміст навчання у вищих навчальних закладах повинен забезпечити формування
відповідних компетентностей, а основна увага приділятись розвитку особистості студента, його комунікативній підготовленості, формуванню професійних компетенцій.
В основі комунікативної компетентності майбутніх аграріїв лежить
визначальна професійна характеристика даних фахівців в сучасному інформаційному суспільстві. Удосконалення комунікативної компетентності
формується через динамічний розвиток сфери комунікації, ускладнення
структури комунікативної діяльності аграріїв, підвищення ролі ефективності їх комунікативної діяльності. Одним із засобів підвищення якості
комунікативної підготовки даних фахівців у ВНЗ є застосування інтерактивних технологій в процесі вивчення української мови.
Зазвичай, інтерактивне навчання включає моделювання різноманітних
ситуацій, застосування рольових ігор, навчальних дискусій – усіх можливих засобів наближення процесу вивчення навчального матеріалу до сфер
та умов його професійного застосування.
Процес формування комунікативної компетентності майбутніх
фахівців агропромислового комплексу має відбуватися засобами інтерактивних технології та саму інтерактивну природу ділових комунікативних
процесів, значення яких виходить на перше місце в діяльності аграріїв.
Акцентую увагу на необхідності використання на заняттях з української мови різноманітних інтерактивних технологій, зокрема, ігрового
матерiaлу, ситуативних вправ, які забезпечують студентам усебічний роз-
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виток мовлення в умовах наближених до реальних. Усе це ще раз підтверджує тенденцію наближення процесу навчання до життя, отримання
студентами саме тих знань з мови, документознавства, ділової етики, які
нeoбxiднi їм для проживання в соціокультурному просторі України й подальшої фахової самореалізації.
Впровадження в ігрову практику інноваційних методів навчання є вимогою часу. З розвитком інформаційно - комунікаційних технологій і доступністю різних індивідуальних електронних пристроїв, спектр ігор, який
став сьогодні доступний як студентам, так і педагогам, значно розширився
порівняно з кінцем XX ст. Протягом останніх років набули поширення методи гейміфікації як засіб підвищення мотивації та залучення до навчання.
Гейміфікація – це використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення користувачів до вирішення проблем [1].
Сумісні дії задля досягнення власних цілей, віртуальність та зворотній відлік (виконання завдання за обмежений час) є елементами гейміфікованого
процесу. Командні ігри – проект, що дає студентам ціль, яку вони можуть
досягнути лише разом. За допомогою проектора (або інтерактивної дошки) викладач показує анімовану історію, розвиток якої залежить від правильних відповідей усієї групи. Чим більше правильних відповідей – тим
далі гра прогресує [5, с.8]. Лише успіх цілої групи допоможе командній
грі мати позитивне завершення. Ціль командних ігор – сприяти розвитку
навичок співпраці в групі на противагу суперництву з визначенням абсолютних переможців, залучення всієї групи до спільної роботи, розвиток
аналітичних навиків та критичного мислення, насичення заняття релевантним візуальним матеріалом. Для студентів важливі позитивні емоції, які
вони відчувають під час гри, стосунки між учасниками команди та зворотній зв’язок. Малоактивні студенти долучаються до виконання завдання і
не бояться робити помилки, усвідомлюють, що все можна виправити. А це
дуже важливо для дорослого життя. Вони відчувають гордість за особистісний вклад в гру та бажають отримати публічне схвалення за завершення
процесу. Переконливим позитивним фактором є те, що студенти навчаються в інтерактивному середовищі, взаємодіють з одногрупниками та
допомагають один одному. Таким чином у них формується ключова компетентність «Ініціативність і підприємливість»: виявляти здатність до
роботи в команді, бути ініціативним, чи, ініціативною, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення
спільної мети [5, с. 6]. Під час командної гри здобувачі освіти вирішують
завдання відповідаючи на питання з власних девайсів. Правильні відповіді
вони можуть шукати в Інтернеті, підручниках або інтелект - картах, які
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створюють вдома за методом «Перевернутого класу». При цьому формується «Інформаційно - цифрова компетентність»: використовувати
сучасні пристрої для пошуку потрібної інформації, її оброблення, збереження і передавання.
На заняттях української мови запроваджую метод «сторітелінг» – спосіб передачі інформації через розповідання історій, який передбачає вкраплення власного або чужого досвіду, комунікацію на емоційне співпереживання [4, с.49]. Ефективний варіант неформального навчання, особливо
в епоху технологій, коли факти, що їх повинні запам’ятати на заняттях
студенти, губляться серед інформаційного простору. Вдало побудована історія має великий шанс прижитися серед студентської аудиторії. Розповідь
передбачає вкраплення власного або чужого досвіду, комунікацію та емоційне співпереживання. Такий метод допоможе студентам у підготовці до
ЗНО, в частині «Власне висловлювання», спонукає до аналізу, творчого
підходу та мотивує самостійно дізнатися цікаві факти. У позааудиторній
роботі з української мови використовую квести. Структура: головний герой – ціль – зміна кількох локацій та вирішення в кожній з них певних
задач – почергове досягнення міні - результатів – тріумф. Цей сценарій доцільно використати там, де необхідне моделювання проблемних ситуацій,
розв’язання аналітичних задач, закріплення набутих навичок та вмінь.
Ігрова технологія BYOD (бйод) – використання власних мобільних
пристроїв для отримання знань на занятті. Термін BYOD розшифровується як «bring your own device», або - принеси «свій власний пристрій». Це
означає можливість для педагога чи студентів приносити та використовувати свої девайси в офіційних установах. Оскільки зараз майже кожна
людина має мінімум один універсальний гаджет із набором потужних додатків та користується ними протягом всього дня, оминути тренд BYOD
в сучасному світі майже неможливо. Ця практика поступово перейшла в
освіту та інтегрується в навчальний процес. І хоча на початку педагоги доволі скептично ставилися до BYOD та надавали перевагу класичним формам навчання, зараз потенціал цього методу розкривається сповна. Адже
здобувачі освітніх послуг ходять в навчальний заклад з гаджетами, то чому
б не використовувати їх в освітніх цілях? Студенти зацікавлюються тому,
що можуть користуватися протягом занять своїм планшетом, смартфоном
чи комп’ютером, до яких звикли, а сам процес навчання привносить новизну та виглядає сучаснішим і цікавішим. Звичайно, щоб втримати увагу
на занятті педагогу потрібно чітко продумати, які додатки використовувати. Головне розуміти, що навіть звичайна фотокамера на смартфоні може
якісно доповнити виконання завдань, а робота онлайн дозволить швидко
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отримувати оброблені результати, проходити опитування, не витрачати час
на роботу з методичними матеріалами та створювати свою базу потрібних
закладок [3, с. 150]. Завдяки BYOD можна не лише зробити цікавішим процес навчання, але й пришвидшити його. Адже не доведеться використовувати додатковий час на прості дії, наприклад, на копіювання малюнків, графіків чи цитат, що займають такі потрібні хвилини, які можна перетворити
в дискусію або ж консультацію. Технологія BYOD дає можливість забезпечити студентів на занятті електронними підручниками, додатковими матеріалами, відео, роблячи навчання значно цікавішим. На цьому
етапі – це буде питання майстерності викладача зацікавити підлітка
своїм предметом, та й зрештою, не йти методом заборон та залишатися
поза часом, а навпаки стимулювати та перенаправляти інтерес підлітків в потрібне русло. І саме BYOD підійде для цієї мети якнайкраще.
Отже, при застосуванні iнтерактивних ігор виграє весь навчально-виховний процес, бо вони дають можливість залучити кожного учасника до
обговорення проблеми, а це сприяє розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення, уміння доводити. Студенти набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні та
передачі своїх знань іншим людям.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ

У

сучасних умовах інтегрування України у європейську систему вищої освіти на перший план виходить необхідність реформування
системи освіти України, її удосконалення, підвищення рівня якості. Нинішня система освіти бере орієнтацію на ocoбиcтicть, яка розвивається
сама, свідомо враховує iндивiдyaльнi особливості, потреби, можливості
студентів. За визначенням ВООЗ, здоров’я - це “стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб
і фізичних вад”. У системі загальнокультурних цінностей високий рівень
здоров’я людини є основою, без якої сам процес розвитку людини малоефективний. Здоров›язберігаюча компетентність формується з раннього
віку, оскільки уміння і навички, що прищеплюються з дитинства, завжди
виявляються найбільш міцними і активно впливають на весь подальший
процес становлення особистості.
Життєві навички, що сприяють духовному і психічному здоров’ю студента: самосвідомість і самооцінка, вміння усвідомлювати власну унікальність, позитивне ставлення до себе, до інших людей, до життєвих перспектив, вміння реально оцінювати свої якості і можливості, а також адекватно
сприймати оцінки інших людей. Аналіз проблем і прийняття рішень: вміння визначати суть проблеми і причини її виникнення, здатність сформулювати декілька варіантів вирішення проблеми, вміння передбачати наслідки
кожного з варіантів для себе та інших людей, вміння оцінювати реальність
кожного варіанту, враховуючи власні можливості та життєві обставини,
здатність обирати оптимальні рішення. Визначення життєвих цілей і програм: вміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, задатками, вміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз
можливостей і обставин, вміння визначати пріоритети і раціонально використовувати час. Навички самоконтролю: вміння правильно виражати свої
почуття, вміння контролювати прояв гніву, вміння долати тривогу, вміння
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переживати невдачі, вміння раціонально планувати час. Мотивація успіху
і тренування волі: впевненість у тому, що ти є господарем свого життя,
установка на успіх, вміння зосереджуватися на досягненні мети, розвиток
наполегливості і працелюбності.
Здоров’я людини - де дуже складний феномен загальнолюдського й індивідуального буття. Сьогодні немає сумнівів, що воно є комплексним,
адже залежить від взаємодії багатьох складних факторів фізичного, психічного, соціального і індивідуального порядку. На освіту покладається надія
держави з формування ключових життєвих компетентностей, серед яких
найважливіше місце займає здатність зберегти своє здоров’я.
Психічне здоров’я визначається адекватним віку рівнем розвитку психічних процесів, ступенем регуляції діяльності і поведінки.
Психолого-педагогічні фактори, які повинен враховувати викладач фізичного виховання на заняттях: психологічна атмосфера в студентській
групі і в коледжі в цілому, особистісні, психологічні якості студентів і характер їх емоційних проявів. Звісно, що в даному випадку, викладач повинен тісно співпрацювати з куратором навчальної групи. Також важлива
професійна підготовка і самого викладача.
Заняття з фізичного виховання як основна, а для декотрих студентів
єдина форма фізичного виховання, має «навести лад» в їх організмі. Все,
що пропонує педагог виконувати на занятті своїм вихованцям, має бути
зорієнтовано перш за все на індивідуальні психофізичні кондиції дитини. Залежно від типу заняття, важливо організувати діяльність студентів
з використанням різних методів і методичних прийомів. На кожен модуль
розроблена рейтингова система оцінювання діяльності студентів, система
стимулів і заохочень. Важливо використовувати принципи наступності та
послідовності, доступності, свідомості, індивідуально орієнтованого діалогового навчання [2, с. 236-237].
Педагогічний процес повинен бути зорієнтований на формування в єдності знань, умінь, свідомості та поведінки, принцип навчання та виховання дітей в колективі, принцип наочності. Варто взяти до уваги і принципи
узгодження педагогічного процесу з розвитком ініціативності та самостійності вихованців, принцип свідомості та активності, принцип поваги до
особистості дитини в узгодженні з розумною вимогливістю до неї, принцип опори на позитивні якості в людині, узгодження прямих і паралельних педагогічних дій, принцип урахування вікових і індивідуальних особливостей кожного вихованця, принцип міцності та дієвості результатів
освіти, виховання, розвитку. Круцевич Т. Ю. характеризує трьохмодульну
структуру уніфікованої системи педагогічних принципів [3, с. 5]. До пер-
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шої групи принципів, які відображають соціальну обумовленість виховного процесу з фізичної культури, віднесено: принцип оздоровчого спрямування; принцип гармонійного розвитку особистості; принцип цільової
підготовки до трудової та оборонної діяльності. Загальні закономірності
освітнього процесу під час занять фізичними вправами відображено в сукупності принципів свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності. Третя група принципів відображає специфічні закономірності побудови навчально - виховного процесу: принципи
безперервності, прогресування тренувальних впливів, циклічності, вікової
адекватності. Зазначаючи дві позиції в процесі формування фізичної культури особистості (нормативномеханістичну та гуманістичну), авторка групує закономірності таким чином. У першій групі - загальні принципи формування фізичної культури людини: принцип гармонійного розвитку особистості; принцип зв’язку з життєдіяльністю; принцип оздоровчого спрямування. Друга група - методичні принципи фізичного виховання - включає до себе принципи свідомості та активності, наочності, доступності та
індивідуалізації, систематичності. Третя група принципів відображає закономірності побудови занять в процесі фізичного виховання. Це принципи
безперервності, прогресування тренувальних впливів, циклічності, вікової
адекватності педагогічних впливів [3, с.149-150]. Круцевич класифікує методи навчання на три групи, залежно від спрямування педагогічного процесу. В процесі набуття знань використовують розповідь, демонстрацію,
роботу з документальною інформацією, бесіду, лекцію, пояснення. В процесі опанування учнями рухових вмінь і навичок використовуються метод
цілісної вправи, метод роз’єднаної вправи. Під час удосконалення рухових
навичок і розвитку фізичних якостей використовуються методи стандартної вправи (рівномірний, повторний), методи варіативної вправи (перемінний, інтервальний, коловий, ігровий і змагальний) [3, с. 117].
В сучасних умовах оновлення методики фізичного виховання вкрай актуальним є питання класифікації методів навчання з орієнтацією на особистісно гуманістичну модель формування фізичної культури. Тому методи навчання студентів взаємопов’язані в різних узгодженнях, залежно від
рівня формування фізичної культури, технологічного циклу, типу заняття.
Враховуючи наявність різних типологічних студентських груп, форма організації їхньої роботи на заняттях фізичного виховання найчастіше групова. Поєднання студентів до груп відбувається за різними показниками
в їхньому розвитку, стані, підготовленості. Впродовж одного (заняття) педагог декілька разів змінює склад груп, а може всередині групи формувати підгрупи. Пошук нових засобів і методів фізичної підготовки студентів
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пов’язаний з лімітом часу на уроках фізичного виховання, застарілими підходами до процесу організації фізичного виховання [1, с. 10].
Отже, сьогодні актуальним є питання розробки та вдосконалення програм фізичного виховання студентів в закладах освіти , що сприяють зміцненню здоров’я, вихованню здорового способу життя, розвитку фізичних
здібностей, нормалізації їх психофізичного стану. Систематична робота
людини над собою, своїми здатностями з використанням засобів фізичної культури і спорту - це процес індивідуальних перебудов. Перебудов не
лише психофізичних якостей, кондицій, а й поведінки, стилю життя.
Список використаних джерел
1. Андрєєва О. В. Туризм в структурі рекреаційної діяльності школярів /
О. В. Андрєєва, О. Л. Благій, Н. В. Ковальова // Гуманітарний вісник ПереяславХмельн. держ. пед. ун-ту. 2009. С. 134-135
2. Кроль В.М. Психология и педагогика: Учебн.пособие для техн.вузов.
М.: Высш.шк., 2001. С. 319
3. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания / Под ред.
Т.Ю.Круцевич. Київ: Олимпийская литература, 2003. С. 391

118

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

Гусак І. В.,
викладач вищої категорії,
ВСП «Київський фаховий коледж
комп’ютерних технологій та
економіки Національного авіаційного
університету»

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

А

нотація. У статті розглядаються основні напрямки національно-патріотичного виховання молоді, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування
свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, гуманізм, національно-орієнтована особистість.
Коли набирають стяги епохи вітру нового і висоти,
думай, що світ змінити хоч трохи повинен і ти!
Д. Павличко
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну,
красу її вічно живу і нову і мову її солов’їну.
В. Сосюра
На сучасному етапі розвитку суспільства важливим завданням системи
освіти, є виховання молодої людини як особистості, здатної не лише бути
конкурентоспроможною на сучасному ринку праці, а й такою, що в повній
мірі реалізує і свій морально-етичний потенціал.
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми
учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях
викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних
змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське та євроатлантичне співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує
майбутній розвиток Української держави. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання як основні складові наці-

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

119

онально-патріотичного виховання, як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають
підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які
розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії,
свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу
життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України [ 3].
Національне виховання - це виховання, яке здійснює все суспільство
в цілому: сім’я, навчальні заклади, формальні і неформальні об’єднання,
громадські організації, засоби масової інформації, заклади культури, релігійні об’єднання та ін. Найвагомішою складовою національного виховання
є виховання, яке здійснюється державними установами, інститутами тощо.
Але останнє є вужчим, поодиноким стосовно національного, що діє поза
межами державного і має значно ширший діапазон впливу на процес соціалізації особистості. Загальноосвітні навчальні заклади покликані реалізувати вповні мету й основні завдання національного виховання [ 2, с.100].
За словами Василя Сухомлинського: «Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується» [4].
Патріотичне виховання посідає особливе місце, зважаючи на суспільні
події, що відбуваються в Україні, адже нашій країні уже вкотре доводиться
не просто відстоювати своє право на незалежність, а й виборювати його.
Як показують сучасні дослідження рушійною силою нашого суспільства є саме молодь. Це не просто нове покоління, а нова генерація соціально й морально сформована за часів незалежності. Для них патріотизм,
любов до України, захоплюватися національною символікою є само собою
зрозумілим, життєво необхідним та є ознакою сучасності, престижності і
навіть певної студентської модності.
У зв’язку з цим національно-патріотичне виховання не можна розглядати, як окремий напрямок лише навчальної діяльності чи виховної роботи.
Воно має бути пріоритетним у всій системі освіти.
Отже, метою національно-патріотичного виховання є
- набуття молодим поколінням соціального досвіду;
- успадкування духовних надбань українського народу;
- досягнення культури міжнаціональних взаємин;
- формування у студентів рис громадянина української держави, розвиненої духовної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
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Хоча ситуація, в якій опинилась освітня сфера, зокрема в умовах пандемії, сприяє активізації пошуку шляхів вирішення гострих проблем, та все
одно національно-патріотичне виховання відіграє велику роль у формуванні національно-орієнтованої особистості. Викладач та студенти стають
повноправними учасниками освітнього процесу.
Студенти, у своїй більшості, позитивно сприймають тих викладачів, які
не лише обізнані зі свого предмету, а й виявляють патріотизм, спонукають
молодь до патріотичних вчинків, цікавляться суміжними галузями знань,
мистецтвом, молодіжними рухами – тим, що є своєрідними візитівками
сучасної України.
Саме з таких позицій організовують навчально-виховний процес викладачі філологічних дисциплін. Програма з української літератури передбачає вивчення творів, що є класикою патріотичності, а їх проблематика
- актуальною.
Під час дистанційного навчання активно використовуються комп’ютерні
засоби, телекомунікаційні мережі, що дозволяють змінювати традиційні
способи передачі та сприйняття інформації, більшій взаємодії викладача
та студентів. В цілому ж робота з національно-патріотичного виховання є
послідовною і систематичною.
Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції
держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.
Пари можна розпочинати з Державного Гімну України або з трансляції
цікавих відеодобірок про історичні події, про видатних українських діячів
та героїв, зокрема тих, що захищають нас на Сході України.
Патріотична тематика висвітлюється в сучасному мистецтві, особливо
в музиці, через яку молодь теж сприймає світ.
Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага
до національної культури, звичаїв, традицій та любов до державної мови.
Мовне середовище повинно впливати на формування молодого громадянина, патріота України.
У коледжі велика увага приділяється збереженню та примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій. Щороку проходять
такі заходи, як: «Дні української писемності та мови», «Дні рідної мови»,
«Великі Шевченківські свята», «День слов’янської писемності», «День
пам’яті жертв голодомору та репресій», «День вишиванки». Студенти
беруть участь в Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені Петра
Яцика, мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, проводяться відкриті презентації наукових рефератів
на тему: «Мова – життя духовного основа». Величезний виховний потен-
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ціал мають такі предмети як українська мова та література, історія України
та культурологія.
Технології дистанційного навчання допомагають організувати онлайнпрогулянки найкращими локаціями України, відвідати музеїв, творчі виставки, подивитися онлай-вистави, провести студентські науково-практичних конференцій, конкурси, флешмоби, громадські презентацій, онлайнзустрічі з цікавими людьми, заняття в предметних гуртках, виступи ініціативних груп, конкурси творчих і наукових робіт, відзначити пам’ятні дати
і події, створити цифрові фільми – це далеко не повний перелік форм поза
навчальної роботи, що спонукають студентів до виявлення патріотичних
почуттів, формують їх як національно-орієнтованих особистостей. А головне, що свої враження, здобуті під час заходів, студенти несуть у родину,
діляться зі своїми друзями.
Отже, національно-патріотичне виховання як важлива складова сучасного освітнього процесу впливає на формування почуття відповідальності
та національної самосвідомості молоді, гуманістичного світогляду, високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей.
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«ІНОЗЕМНА МОВА»

А

нотація: Самостійна робота студентів в умовах реформування
ЗФПО є однією з найважливіших складових частин учбової роботи
у закладі освіти. Її метою є формування творчої особистості, яка здатна на
саморозвиток, самоосвіту, інноваційну діяльність не лише під час навчання, а й протягом усього життя: сучасна людина повинна навчатися сприймати та аналізувати великий об’єм нової інформації, критично ставитися
до її оцінки, вміти аналізувати.
Ключові слова: інтеграція, модернізація, самостійна робота, самостійна діяльність, ефективні засоби.
Вступ. Процеси інтеграції в європейській й світовій освіті вимагають
модернізації освітніх процесів, пошуку шляхів удосконалення навчальновиховного процесу, розроблення нових методів та форм взаємодії викладача та студента. Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і діям, будуть насправді
міцні. Саме тому освіта поступово, але неухильно переходить від передачі
інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування в студентів навичок самостійної творчої роботи, здатності до прийняття
відповідальних конструктивних рішень. Ми маємо готувати фахівців, компетентність яких визнавалася б не тільки в окремій державі, але й в усьому
світі. Самостійна робота є не лише однією із форм організації навчального
процесу, але й ефективним засобом активації пізнавальної діяльності студентів.
У психолого-педагогічній літературі часто використовуються два близькі за змістом, але не тотожні терміни — «самостійна робота» і «самостійна
діяльність» студентів. Перший термін з’явився давно, широко представлений у працях педагогів 60-х pр., постійно використовувався методистами і вчителями, поширений також і в наш час, хоча й несе неоднозначне
змістове навантаження. З одного боку, ним визначають форму організації
навчання, у якій представлена як діяльність викладача, так і діяльність сту-
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дентів, з другого боку, самостійна робота — це тільки спеціальні завдання,
які призначені для самостійного виконання студентами, це, зрештою, лише
робота студентів над завданням. Відмінність самостійної роботи від самостійної діяльності полягає в особливостях їх організації, а саме:
1)самостійна робота є формою організації самостійної діяльності; 2)самостійна робота завжди суворо обмежена часовими рамками; 3)результати
виконання самостійної роботи контролюються педагогами, а тому її виконання є обов›язковим для кожного студента [2].
Особливе значення набуває організація самостійної роботи при вивченні
іноземних мов як одного із засобів спілкування та пізнання оточуючого світу. Традиційно самостійна робота студентів займала значний обсяг у процесі
оволодіння іноземною мовою, зокрема при засвоєнні та опрацюванні лексичного, граматичного матеріалу, при розвиткові навичок читання та писемного мовлення. Існуючі підручники, словники, довідники, комп’ютерні та
мультимедійні технічні засоби, мережа Інтернет надають широкі можливості студентам самостійно опрацьовувати матеріал та удосконалювати знання
з іноземної мови. Однак у цьому процесі роль викладача не повинна бути
пасивною, він повинен правильно організувати самостійну роботу студентів, створити необхідне навчально-методичне забезпечення.
Важливу роль в цьому процесі відіграє використання комп’ютерних
технологій та мережі Інтернет, аудіо- та відеоматеріалів, методу проєктів
тощо. Слід підкреслити, що ефективною самостійна робота може бути
лише тоді, коли студенти зацікавлені у її виконанні. Усі перераховані вище
технології в значній мірі сприяють досягненню цієї мети.
Розглянемо їх роль в організації самостійної роботи та засоби використання більш детально. Комп’ютерні технології та мережа Інтернет є
основними способами зацікавлення та заохочення студентів до самостійної роботи завдяки багатьом факторам. По-перше, це зручність у використанні та доступність цих засобів, адже сьогодні у кожному закладі освіти
є комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії, під’єднанні до мережі
Інтернет, а переважна більшість студентів має комп’ютер та Інтернет вдома. По-друге, способом заохочення є широкі можливості для самостійної
роботи студентів, такі як праця з текстами, аудіо- та відеоматеріалами,
спеціальними програмами, електронне тестування, спілкування з носіями
іноземної мови в режимі он-лайн, можливість знайти потрібний матеріал
на будь-яку тему тощо. Сьогодні існує низка комп’ютерних програм для
вивчення, розвитку та вдосконалення знань, умінь та навичок студентів.
Всі ці програмні продукти можна розподілити на чотири основні категорії:
1. Електронні словники (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman
Dictionary, Macmillan English Dictinary та інші), що надають можливість
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швидко знаходити слово з усіма його значеннями та можливими граматичними формами, прослуховувати озвучену транскрипцію та розглядати
приклади речень з даним словом, щоб краще зрозуміти його значення у
різних контекстах. Їх можна активно застосовувати для самостійної роботи
з текстом, аудіо- та відеоматеріалами тощо.
2. Електронні перекладачі, що дозволяють перекладати великі тексти
(Prompt, Magic Goody та інші), хоча вони не завжди надають переклад, що
відповідає усім синтаксичним та стилістичним нормам мови. Застосовуються для самостійної роботи з текстом.
3. Програми для вивчення іноземної мови, орієнтовані на свою аудиторію та рівень володіння мовою. Можуть активно використовуватися на
різних етапах роботи з лексичним та граматичним матеріалом.
4. Програми для тестування з іноземної мови (електронне тестування з
TOEFL, IELTS та ін.) служать для перевірки та контролю знань, визначення загального рівня володіння іноземною мовою.
Окрім вищезазначених категорій, варто зазначити також наявність спеціальних програм для викладачів, які дозволяють проводити електронне
тестування студентів. Такі програми можуть стати незамінними у процесі
перевірки та оцінки самостійної роботи студентів, оскільки вони суттєво
економлять час викладача.
Таким чином, комп’ютерні технології та мережа Інтернет є надзвичайно ефективними засобами організації самостійної роботи студентів і
заслуговують широкого використання. Вони комплексно розвивають навички мовлення, дозволяють глибше зрозуміти культуру країни, мова якої
вивчається, спонукають інтерес до вивчення іноземної мови.
Важливим елементом самостійної навчальної діяльності студентів при
оволодінні іноземною мовою є використання відеоматеріалів. Робота з
такими матеріалами урізноманітнює види діяльності студентів, підвищує
рівень мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичними зразками мови, що є особливо актуальним з огляду на відсутність іншомовного оточення [1]. Корисною є розробка комплексу завдань
до тематично орієнтованих відеоматеріалів, а саме – автентичних художніх фільмів. Обраний відеоматеріал має відповідати темам, що вивчаються
згідно з програмою. Завдання складаються із підготовчих вправ, що виконуються перед переглядом, низки запитань та завдань на перевірку розуміння відеоматеріалу, а також заключного комплексу вправ на обговорення
побаченого та виконання творчих письмових завдань. Завдання, що виконуються перед переглядом відеозапису, містять вправи на прогнозування
змісту фільму, роботу з лексикою, налаштування студентів на сприймання
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відповідного матеріалу, активізацію фонових знань. Перевірка розуміння змісту здійснюється за допомогою вправ на визначення правильності
тверджень, тестових завдань із варіантами відповідей, вправ на заповнення
пропусків або вибір із низки запропонованих лексичних одиниць тощо.
Слід звернути увагу на те, що низка вправ сприяє активізації не лише лексичного, але й граматичного матеріалу [2]. Перегляд фільмів та виконання
вправ сприяє розвитку пам’яті, уваги, логічного та творчого мислення, а
також поглибленню знань студентів про країну, мова якої вивчається.
Одним з найефективніших та найцікавіших методів самостійної роботи
студентів при вивченні іноземних мов є метод проєктів. Він надає можливості студентам навчитись самостійно шукати шляхи вирішення проблеми, знаходити та відбирати необхідну інформацію, аналізувати, створювати новий практично значущий для них продукт, робити свої висновки та
презентувати широкій аудиторії. Метод проєктів сприяє розвитку творчих
здібностей студентів та пробуджує пізнавальний інтерес, поліпшує зацікавлення вивченням іноземної мови, а тому широко використовується викладачами для самостійної роботи студентів.
Усі ці сучасні технології сприяють розвиткові самостійної роботи студентів в умовах реформування ЗФПО створюють умови для ефективної
організації самостійної роботи при вивченні іноземних мов як одного із
засобів спілкування та пізнання оточуючого світу.
Висновки. Під час самостійної роботи спеціально організований і керований процес навчання спрямовується на формування пізнавальних інтересів студентів, розвиток їх вольових якостей і творчих професійних здібностей на основі оволодіння системою наукових знань, пізнавальних умінь та
навичок. Саме в цьому полягає як сутність, так і важливе завдання самостійної роботи студентів у процесі навчання. Самостійна робота виробляє у
студентів установку на свідоме систематичне поповнення своїх знань, є важливою умовою самоорганізації й самодисципліни, важливим засобом педагогічного керівництва та управління самостійною пізнавальною діяльністю.
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Д

истанційне навчання є однією з нових реальностей сучасної освіти.
І відразу виникає гостра потреба у вивченні психологічного комфорту всіх учасників даного навчання. У зв’язку з прийняттям нових стандартів освіти з’явилося і нове дистанційне освітнє середовище.
Про актуальність обраної проблеми дослідження психолого-педагогічних особливостей переконливо свідчить значне підвищення ролі і статусу
дистанційної формі навчання. Посилення ролі дистанційного навчання під
час самостійної роботи означає сутнісно нову організацію освітнього процесу у закладах освіти. Передусім він повинен вибудовуватися таким чином, щоб формувати і розвивати творчі здібності здобувача освіти, уможливити його здатність до високопрофесійної інноваційної самодіяльності,
тому дистанційна форма навчання беззаперечно важлива в сучасних умовах і має власні особливості.
На сьогоднішній день ми активно використовуємо елементи дистанційного навчання, але кожен з викладачів щоразу задавався питаннями: «Як
зробити заняття ще цікавішим?», «Як донести суть матеріалу до здобувачів
освіти?» та безліч подібних питань. Ця проблема досить актуальна, адже
саме від викладача залежить наскільки буде вміло підібраний і якісний матеріал для формування в здобувачів освіти потрібних знань, умінь та навичок. Отже основна задача - навчитися правильно оперувати власними
знаннями для створення комфортного освітнього середовище через екрани
наших гаджетів.
Використання комп’ютерних технологій в дистанційній освіті студентами та учнями дозволяє удосконалювати їх пізнавальні процеси через принципові зміни рольові позиції викладач – здобувач освіти. При традиційній
формі навчання викладач виступає як інтерпретатор знань. З розширенням
освітнього простору функцію інтерпретації знань приймає на себе здобувач освіти, а викладач виступає координатором цих знань. Він консультує,
спрямовує роботу пізнавальних процесів, тобто бере на себе функції супроводу професійного становлення здобувача освіти.
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На сьогоднішній день перед викладачами стоїть задача правильно організувати освітній процес особливо це стосується підліткового віку, адже
знайти спільну мову саме з цією категорією дуже важливо. За яскравістю
переживань і потребою в постійній зміні вражень підлітки подібні до молодших учнів. Зверніть увагу, що багато підручників з англійської мови для
підлітків видавництва Oxford чи Cambridge враховують цю особливість,
включаючи до пояснення складного матеріалу веселі комікси, великоформатні фото, пропонуючи навчальне відео. Цілісне, синкретичне подання
матеріалу краще сприяє запам’ятовуванню, ніж сухе зубріння [2].
Стосовно навчання для підлітка критично важливо, як на нього дивитимуться його однолітки. Дослідження вчених показали, що в підлітка активуються певні ділянки мозку й відповідно змінюється поведінка залежно
від того, чи бачать його потенційно значимі для нього люди, чи ні.
Вміння виконувати завдання і прослуховувати лекції, не відволікаючись,
набагато простіше тренувати за відсутності однолітків. Виходить, що для
підлітка оптимальний режим навчання – коли він сприймає нову інформацію у власному комфортному темпі, ліпше – наодинці, не відволікаючись
на однолітків. А ось актуалізація нових знань, перетворення їх у навички,
тренування у виконанні завдань найкраще відбуваються з ровесниками однієї статі у форматі змагань – коли активізуються всі ділянки головного
мозку й у спільній роботі встановлюються нові зв’язки, до того ж емоційне
наповнення цієї діяльності сприяє запам’ятовуванню.
Основою навчально-пізнавальної діяльності є психологічні процеси
особистості. Тому в ході дистанційного навчання їх необхідно дотримуватися з урахуванням при цьому специфіки дистанційного навчання.
Розробка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання
потребує врахування психологічних закономірностей сприймання, пам’яті,
мислення, уваги, а також вікових особливостей студентів. Це пояснюється
тим, що пізнавальні процеси студентів чи учнів безпосередньо впливають
на засвоєння навчального матеріалу.
У підлітковому віці інтелектуальний розвиток можна прискорювати в
таких напрямах:
1. Розвивати понятійний шар мислення й мовний інтелект. Цьому сприяє вивчення риторики, що формує вміння планувати та складати публічні промови, вести дискусію та відповідати на запитання ( для цього буде
ефективним використання методу прес-конференцій, індивідуальних проектів, методу «мікрофон», методу систематизації в створення усного журналу, використання асоціативних картинок та слайдів, для розвитку причинно-наслідкових зв’язків, це зробить заняття цікавим та неординарним);
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2. Удосконалювати внутрішній план дій, становленню якого допомагають спеціальні вправи, спрямовані на те, щоб одні й ті самі реальні дії якнайчастіше відбувались не з предметами, а в розумі. Наприклад, моделювати «про себе», а не на папері; знаходити шляхи рішення задачі «у розумі». Можна ввести таке правило: «Поки рішення не продумане «у розумі»,
поки не складений план включених у нього дій і поки він не вивірений на
логічність, до практичного рішення приступати не слід. Якщо цим правилом користуватись у стосунку до всіх предметів, то внутрішній план дій
буде формуватися значно швидше» (тобто в цьому випадку можна підійти
креативно до викладу матеріалу, представити матеріал або практичну роботу в форматі пазлу або структурованої картинки(подія-наслідок), схема,
таблиця, зв’язки між якими вимагають логіки та уяви) [1].
Не варто нехтувати і особливостями організації та оформлення матеріалу. В цьому сенсі можна використати такий термін як дизайн курсу та
матеріалу. При наповненні курсу матеріалами рекомендовано враховувати
наступні особливості:
• текстовий матеріал необхідно викладати лаконічно та ілюструвати наочним матеріалом (рисунки, схеми, таблиці, діаграми тощо), для залучення у сприйняття усіх репрезентативних систем людини. Але використання
цих елементів повинно бути обґрунтованим, не зловживаючи, тобто не повинно бути «медіа заради медіа»;
• необхідно враховувати специфіку сприйняття інформації з екрану
комп’ютера: лекційний матеріал розбивають на фрагменти, рекомендований розмір текстової сторінки не повинен перевищувати двох-трьох
стандартних екранів (17’’ чи 19’’), матеріал більшого розміру важко сприймається і потребує надмірного «перелистування» (прокрутки), також не
рекомендується використовувати масштаб документу який потребує горизонтальної прокрутки;
• на відміну від друкованих видань, де широко застосовуються шрифти
з засічками, наприклад Times, з екрану комп’ютера краще сприймаються
шрифти з м’якими лініями – Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet;
• не варто ігнорувати синтаксис і орфографію, адже неписьменний коментатор схожий на людину з серйозними дефектами дикції та грамотності; – врахуйте, що у довгому, не розділеному на абзаци тексті важко
виділити його структурні елементи та ключову думку, і загалом він важко
сприймається;
• при створенні повідомлень прагніть робити їх максимально лаконічними і доступними. Якщо потрібно акцентувати увагу на частини повідо-
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млення, то додаткову виразність слову забезпечує написання його через
пропуски, тобто;
• щодо дизайну матеріалу – він повинен бути присутній (для шрифту –
нахил, підкреслений, жирний тощо; для структурних елементів – їх розташування, оформлення, логічна послідовність тощо), але без перевантаження і зайвого прикрашання. Не треба забувати, що це навчальний матеріал
призначений для засвоєння і саме він повинен засвоюватись, а не елементи
його прикрашання [2].
Як мотивувати своїх здобувачів освіти? Це питання неодноразово стоїть
перед викладачами що зараз працюють в дистанційному середовищі, тому
декілька професійних порад будуть доцільними:
• Організувати чіткий графік проведення занять.
• Обирати та подавати навчальний матеріал у такому форматі, який точно зацікавить ваших учнів (посилання на відеоуроки, тести, опитувальники на Googl диску тощо). Є можливість і потреба опановувати нові технології, тим самим покращуючи свої навички, вміння.
• Формувати завдання чітко, щоб здобувачі освіти розуміли, що і як виконувати.
• Орієнтуватися на реалістичні вимоги. Вони мають бути високими, але
не настільки, щоб вихованці не могли їх виконати, бо це може призвести до
втрати інтересу до навчання.
• Забезпечувати зворотній зв’язок із здобувачами освіти. Не забувати
хвалити, якщо вони стараються. Навіть просте підбадьорення буде їх стимулювати. Можна просто запитати: «Як в тебе справи? Що нового?»
• Використовувати різноманітні прийоми розвитку пізнавальної активності (бесіда, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, використання прийомів критичного мислення, творчих завдань).
• Ставити дедлайни, але приймати роботи і після останнього терміну
здачі [3].
В наш час робляться активні спроби використовувати вплив кольору на
психофізіологію людини з метою впливу на неї.
Також не останню роль колір відіграє і в процесі навчання. В зв`язку з
тим, що більшу частину інформації людина отримує через сферу відчуттів,
особливого значення набуває психологічно орієнтований дизайн.
За характером сприйняттям інформації однією із груп аудиторії є кінестетики, тобто ті, що сприймають інформацію через відчуття, отже важливим буде створення загального настрою з використанням сполучень кольорів. Правильне використання сполучень кольорів може сприяти засвоєнню
матеріалу, викликаючи у користувача необхідний емоційний стан.
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Найкраще використовувати в оформленні матеріалу жовтий колір,
оскільки він позитивно впливає на активність, прагнення до волі і слави,
зміцнює нерви і допомагає працювати мозку, також зелений, блакитний,
оранжевий, які мають акцентувати увагу здобувачів освіти.
Таким чином в епоху онлайн навчання, важливим елементом є поглиблення та вдосконалення вивчення психологічних принципів формування
знань, умінь та навичок через призму сучасної освіти. Важливою складовою є дослідження своїх вихованців та використання всіх інструментів
щоб зробити заняття цікавим та продуктивним. На сьогодні безліч можливостей та технологій, які глибоко демонструють нашу гнучкість та дають
можливість працювати в онлайн режимі, безліч психологічних особливостей, які відкривають нам майбутнє і те як ми будемо користуватися надбаннями сьогодні, можемо змінити наше завтра. Педагог – це генератор
геніальних ідей і те якими вони будуть залежить тільки від бажання щось
змінити та чогось навчитись!
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С

учасне життя ставить перед викладачами великі завдання: давати
підростаючому поколінню глибокі й міцні знання, виробляти вміння й навички застосовувати їх на практиці, формувати світогляд. Для цього
викладачу треба впроваджувати новітні технології у викладанні іноземної
мови, зробити здобувача освіти головною дійовою особою на занятті, щоб
він наполегливо оволодівав іноземною мовою спільно зі своїми одногрупниками з допомогою викладача.
На заняттях англійської мови основною метою для мене, як викладача є
формування комунікативної компетенції, тобто умінь спілкуватися англійською мовою з носіями мови, а також створення умов для цілеспрямованого формування творчої та високоморальної особистості здобувача освіти,
здатної успішно самореалізовуватися в суспільстві.
Ця мета реалізується на заняттях через наступні завдання:
• використовувати особистісно-орієнтований і комунікативний підходи
в навчанні ;
• допомагати здобувачам освіти подолати психологічний бар›єр у використанні англійської мови як засобу спілкування;
• долучати здобувачів освіти до цінностей світової культури;
• створювати умови для оволодіння здобувачами освіти знань та вмінь,
затребуваних в повсякденному житті, значущими для соціальної адаптації
особистості;
• створювати комфортні умови для якісного навчання і виховання моральної, творчої особистості відповідно до її індивідуальних можливостей.
Якість знань здобувачів освіти багато в чому залежить від правильної
організації занять. Тому головним у своїй роботі, я вважаю, моделювання
такого процесу навчання на занятті, де в центрі уваги знаходиться здобувач освіти з його потребами, мотивами та інтересами; підбір таких видів
діяльності, які допомагають здобувачам освіти вчитися з бажанням, творчо і бачити результати своєї праці. Створюю обстановку співробітництва,
доброзичливості, змагання, що сприяє реалізації потенційних можливостей кожного здобувача освіти, таких його якостей як працьовитість, актив-
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ність, ініціативність, вміння працювати в «команді». Саме використання
мною різноманітних методів і прийомів на занятті ( рольові ігри, дискусії,
комунікативні ситуації), дозволяють підтримувати в здобувачів освіти інтерес до дисципліни, розвивати їх потенційні можливості і таланти, домагатися результатів у засвоєнні знань . Для вивчення і закріплення матеріалу
використовую такі традиційні методи: пояснювально-ілюстративний, дослідницький, евристичний, проблемного викладу, інтенсивного вивчення
та інші. Нетрадиційні-метод ажурної пилки, акваріум, бінарні методи навчання відеометод, інтерактивні методи навчання. Такі прийоми, як використання різних поглядів, рольові ігри, мовні ігри, вікторини, перекодування інформації, тестування використовую для вивчення, систематизації
і закріплення матеріалу навчальної програми і для розвитку навичок дискутування і аргументації в діалогічному та монологічному мовленні.
Велику роль у підвищенні якості навчання англійської мови відіграє оцінювання і самооцінка. При оцінюванні здобувача освіти на занятті, я, перш
за все, наголошую позитивні сторони в його мовних навичках і уміннях;
здобувач освіти відчуває віру в свої здібності, радість за успіхи . При невдачах допомагаю здобувачу освіти осмислити їх, оцінити як тимчасові
труднощі, які можна подолати, побачити шляхи його подальшого просування і успіху.
Одним з головних напрямків моєї педагогічної діяльності є підвищення
мотивації здобувачів освіти у вивченні англійської мови. Тому характерними рисами моїх занять є використання таких форм, як:
- Заняття - подорож ;
- Дискусія ;
- Гра (ділова гра і т.д.);
- Заняття з елементами проектної діяльності.
З метою формування пізнавального інтересу, стимулювання творчої активності, виховання інтересу до англомовних країн, їх традицій і звичаїв,
я, як викладач, залучаю своїх здобувачів освіти до позааудиторних заходів,
до тижня англійської мови, тим самим працюючи з обдарованою молоддю
готуючи їх до предметної олімпіади.
Моя професійна діяльність базується на наступних ключових аспектах,
які і складають мою систему роботи: самоосвіта, робота над методичною
темою, дослідницька діяльність, використання інформаційних технологій,
педагогічна творчість, застосування інноваційних форм і методів навчання.
З метою розвитку самостійності та креативності здобувача освіти широко застосовую проектну діяльність у своїй роботі. Кожен проект співвідноситься з певною темою усного мовлення, відбирається матеріал, який
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передбачає вирішення проблеми, має практичну, теоретичну і пізнавальну
значимість. Результатом роботи над проектами є вміння здобувачів освіти
самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення
проблемних задач, відповідально ставитися до виконання своєї ділянки роботи, оцінювати результати своєї праці і праці своїх товаришів.
На своїх заняттях використовую реальні ситуації і факти з життя. Цікаво проходять заняття з використаних сюжетно - рольових ігор, де здобувач
освіти ставиться перед необхідністю на мотиваційній основі щось описати, прокоментувати, розповісти. Такі заняття сприяють розвитку в здобувачів освіти творчої уяви, артистизму, збагачують їхній словниковий запас і
вдосконалюють навички діалогічного и монологічного мовлення.
З метою створення атмосфери інтенсивного творчого спілкування між
усіма учасниками освітнього процесу, а також з метою формування умінь
співпрацювати і разом вирішувати поставлені завдання, використовую на
заняттях різні форми організації навчального процесу :
• парна робота ( пари змінного складу);
• робота по ланцюжку;
• робота в різнорівневих групах;
• робота в групах та мікрогрупах (при вивченні нового матеріалу і потім при його закріпленні , під час виконання різних завдань).
Але на практиці мені більш подобається використовувати групове навчання, яке будується на принципі співробітництва. Здобувачі освіти, працюючи в групі, намагаються спільно виконати поставлене завдання. При
цьому завдання будується таким чином, щоб здобувач освіти не зміг виконати його без допомоги інших учасників групи. Результатом такої взаємодії здобувачів освіти є помітне поліпшення психологічного клімату в
групі, а також змінюється роль викладача, який перетворюється з джерела
інформації в радника і консультанта, направляючого роботу групи в правильне русло.
Належну увагу приділяю використанню на своїх заняттях принцип
наочності, доступності, наступності, що допомагає мотивувати здобувачів освіти на вивчення англійської мови і культури англійського народу.
Велику роль в у досягненні цих цілей грає добре оснащений навчальний
кабінет англійської мови, який постійно поповнюється і систематизується
навчально-методичними матеріалами. У кабінеті є: методична література,
дидактичний та ілюстративний матеріал за темами діючої програми, папки
з текстами контрольних робіт, література з дисципліни, газети, журнали,
матеріали з позакласної роботи, тематичні плакати, стенди; карти: світу,
Європи, Англії, України, США; телевізор, тематичні презентації.
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Використання міждисциплінарних зв’язків на заняттях англійської
мови дозволяє розширювати кругозір здобувачів освіти:
- Українська мова - при вивченні граматичних явищ англійської мови;
- Література - при знайомстві з творчістю великих англійських письменників і для розвитку навичок елементарного аналізу літературного твору;
- Історія - при знайомстві з ключовими історичними і сучасними подіями країни, мова якої вивчається;
- Географія - при вивченні географічного положення та політичного
устрою англомовних країн.
Через мої заняття формуються вміння здобувачів освіти самостійно працювати з підручником, словниками, лінгвістичним матеріалом, географічними картами. Крім того, відбувається їх прилучення до світової культури,
виховання поваги до неї та її носіїв, знайомство з традиціями й звичаями
різних країн.
З метою підвищення пізнавальної активності і мотивації навчання,
мною активно використовуються інформаційні технології на заняттях англійської мови. Знання комп’ютерної технології допомагають мені застосовувати у своїй практиці ресурси та послуги інтернету. Часто інтегрую
інформаційний матеріал в навчальний процес, що дає мені можливість
навчатись різних видів мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню,
читанню, письму. При засвоєнні навчального матеріалу та перевірці набутих знать з дисципліни я використовую у роботі програму Power Point,
яка дає змогу унаочнити та урізноманітнити форми і методи викладання
матеріалу.
Також, пріоритет надаю проблемній спрямованості навчання. Що мені
дає змогу переключити увагу здобувачів освіти з форми висловлювання на
зміст, що і визначає комунікативну спрямованість навчання. Таким чином,
здобувачі легше долають мовний бар’єр.
Однією з умов успішного професійного самовдосконалення є професійне спілкування педагогів між собою. І чим ширше коло такого спілкування,
тим різноманітніше обговорювані проблеми, тим вище його ефективність.
Тому вдосконалюю свою педагогічну майстерність через
обмін досвідом з викладачами іноземних мов Кіровоградської області,
проведення відкритих занять з англійської мови,
відвідування відкритих занять колег.
Методичною проблемою, над якою я працюю, є:
«Формування комунікативних навичок здобувачів освіти через
впровадження інтерактивних форм навчання на заняттях англійської
мови»
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Структура роботи над методично проблемою:
- вивчення методичної та психолого-педагогічної літератури з питань:
впровадження новітніх технологій (інтерактивних форм) i методів навчання на заняттях іноземної мови; індивідуального диференційованого підходу до здобувачів освіти; проблемних методів навчання; методики критичного мислення; методики «Акме»; новітніх освітніх технологій; технології
створення успіху;
- проведення занять професійної спрямованості;
- участь у семінарах, педрадах;
- участь у засіданнях комісії загальноосвітніх дисциплін;
- участь в об’єднаних засіданнях циклових комісій коледжу.
Список використаних джерел
1. Konovalenko T.V., Yivzhenko Y.V., Demianenko N.B., Romanyshyn I.M.
Yemelyanova Y.S. The possibilities of using distance learning in the professional training
of a future foreign language teacher. Linguistics and Culture Review 5 (S2), Р.817-830
2. Полухтович Т. Роль ІКТ У формуванні професійної компетентності учасників
освітнього процесу/ Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип.94. С. 265-269
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ COVID-19

П

андемія Covid-19 досить суттєво вплинула на освітній процес не
лише в Україні, але й в усьому світі. Перехід на дистанційне навчання вплинув на погіршення якості навчання, а також його доступності.
Впровадження адаптивного карантину та зонування території України на
червону, помаранчеву, жовту та зелену зони, спричинило постійний перехід зі змішаного на дистанційне навчання та навпаки, але більшість закладів вищої та фахової передвищої освіти продовжили навчання в дистанційному форматі.
Освіта являється базовим правом будь-якої людини, що закріплено в
26 статті Декларації прав людини [1], в Конституції України [2] та Законі України «Про освіту»[3]. А безпосередньо доступність та якість освіти впливають на її розвиток, зайнятість, рівень доходів, соціалізацію та
здоров’я.
Якість освіти також впливає на рівень зайнятості, доходів населення та
економічний розвиток суспільства. Тобто процес функціонування та адаптації освітнього процесу в умовах Covid-19 є надзвичайно важливим. Загалом пандемія та карантинні обмеження продемонстрували не лише переваги та можливості для дистанційного навчання, але й багато недоліків та
проблем [4].
Основні проблеми та складнощі, що виникли перед усіма учасниками
освітнього процесу:
- психологічний стан всіх учасників навчального процесу: викладачів,
студентів та батьків. Ізоляція та відсутність можливості живого спілкування, очного (оф-лайн) навчання, самоізоляція, складність у зосередженні на
навчанні та почутті самотності в форматі он-лайн навчання;.
- необхідність та важливість наявності цифрових інструментів при організації освітнього процесу;
- організаційні труднощі;
- наявність необхідного технічного забезпечення;
- наявність постійного, якісного та безперебійного доступу до мережі
Інтернет;
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- недостатня самоорганізація всіх учасників освітнього процесу;
- нерегулярність комунікації між викладачами та студентами;
- необ’єктивність виконання та оцінювання частини завдань;
- необхідність наявності навичок роботи з сучасними технологіями дистанційного навчання;
- рівень засвоєння знань та компетентностей студентами;
- рівень задоволеності якістю отриманих знань;
- необхідність надання додаткових консультацій та пояснень викладачами;
- рівень та якість проведення занять і режимі відеоконференцій;
- зворотній зв’язок зі студентами, а досить часто його відсутність;
- відсутність “живого” спілкування та контакту між викладачами та студентами;
- ризик появи академічної недоброчесності.
Вплив Covid-19 на всю систему вищої освіти зумовлює появу нових підходів та моделей освітнього процесу. Адаптація студентів та викладачів
до нових освітніх умов дистанційного навчання вимагає отримання нових
цифрових навичок. Також важливою умовою є поліпшення організаційних
та технічних умов освітнього процесу та забезпечення мотивації викладачів та студентів.
Список використаних джерел
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Житомирський базовий фармацевтичний
фаховий коледж Житомирської обласної
ради

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ДУХОВНОГО ТА
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

П

остановка проблеми. Місія сучасних закладів вищої освіти не обмежується лише підготовкою висококваліфікованих фахівців. На
сьогодні перед навчальними закладами постає більш серйозне завдання,
яке полягає у формуванні гармонійно та всебічно розвиненої особистості,
яка крім фахових компетенцій володіє системою загальнокультурних цінностей, здатністю та бажанням до самостійного навчання, саморозвитку та
самовдосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою теоретичних
положень інноваційних методів та форм виховної роботи, а також їх практичним впровадженням займаються такі вітчизняні вчені як І. Г. Єрмаков,
який досліджує педагогічні інновації у сучасній освіті, Ю. П. Азаров, який
створював педагогічні методи гармонійного розвитку особистості, М. В.
Кларин, В. В. Химинець, Г. С. Сизоненко, основою роботи яких є розробка нових технологій і методів навчально-виховної роботи серед молоді та
багато інших.
Мета статті – проілюструвати інноваційні методи та форми виховної
роботи для всебічного розвитку молоді на прикладі студенів Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу.
Виклад основного матеріалу. Виховання студентів відбувається постійно протягом їх діяльності в навчальному закладі і поза ним. На сьогодні постає потреба застосовувати у процесі виховання нові та незвичайні методи. Перш за все, необхідно чітко окреслити поняття виховання. В.
В. Химинець визначає виховання як «цілеспрямовану систему впливів на
особистість з метою вироблення в ній бажаних вихователеві якостей (духовних, моральних, етичних, естетичних, трудових, фізичних, громадських,
сімейних та інших), що є основою підготовки особистості до життя, засвоєння нею досвіду попередніх поколінь та нових підходів до подальшого
розвитку суспільства і суспільних відносин» [1, c. 12].
Найбільш продуктивним способом є проведення виховної роботи у
вільний від навчання час, оскільки вся увага як студентів, так і куратора
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зосереджена саме на досягненні морально-духовного розвитку. Саме тому,
в аспекті реалізації інтелектуального та морально-духовного розвитку
студентської молоді на перше місце стає питання організації позакласної
діяльності. Здобувачі освіти повинні брати участь у творчих заняттях, дослідницьких проєктах, спортивних заходах, екскурсіях, в межах яких вони
мають змогу навчитися створювати, розуміти та освоювати щось нове для
себе, стати відкритими, навчитися виражати власні думки та усвідомлювати власні можливості [2].
Навчальний заклад сьогодні сприймається як школа культури життєвого
самовизначення. Завдяки ньому молодь має змогу долучитися до контексту сучасної культури. У вихованців формується розуміння того, що навчитися жити – означає виробити власну гуманістичну позицію, світогляд,
ціннісне ставлення до себе та інших [3]. Виховний процес в коледжі має
певні особливості, пов’язані з тим, що його зміст, якість та очікувані результати носять суб’єктивний характер, тобто залежать від особистості
вихователя та студента, а також від ряду зовнішніх факторів. Отримання
високої результативності виховання стає можливим завдяки створенню
спеціального середовища, яке включає комплексний підхід, кваліфікованих кадрів, наявність сучасних та нестандартних методик, які підвищують
зацікавленість студентів. Цей процес значною мірою залежить від впровадження інновацій.
На сучасному етапі розвитку системи освіти пошук нових форм та методів виховної роботи з молоддю стає все більш актуальним завданням, а
проблема організації інноваційного виховного процесу для коледжу, як для
соціального інституту, набуває все більшого значення.
Сучасне покоління як ніхто потребує впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. У ХХІ столітті затребуваними є
випускники, які володіють критичним мисленням та гнучкістю, які здатні
орієнтуватися в нових та незвичних умовах, вміють отримувати концентровану та потрібну інформацію в епоху її доступності та надмірної кількості. Такі студенти засвоюють інформацію у вигляді нових знань, і, що
найголовніше, знають, як застосовувати їх на практиці. Однак, одній людині надзвичайно складно самотужки впоратися з таким потоком інформації,
тому наразі надзвичайно актуальним є вміння працювати в команді з іншими. Щоб виховати творчу, здатну до саморозвитку особистість, які володіє
вказаними якостями, необхідно разом з традиційними методами виховання
застосовувати новітні форми роботи зі студентами.
При організації виховної роботи у коледжі необхідно спиратися на традиційні постулати педагогічної науки. В цьому випадку маються на увазі
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педагогічні доробки визнаних вчених та практиків, таких як Й. Г. Песталоцці, М. П. Нечаєв, К. Д. Ушинський, М. Монтесорі та інші. Серед традиційних форм роботи, які мають місце серед студентів Житомирського базового фармацевтичного коледжу, можна виділити проведення регулярних
виховних годин, проведення колективних заходів, організація екскурсій та
відвідувань визначних місць.
Однак, інновації передбачають введення у виховний процес нових елементів. Інноваційні форми виховної роботи включають перш за все нестандартні виховні години (із залученням запрошених гостей, діячів культури
і мистецтва, використанням ігор). На сьогодні поняття інновацій також
нерозривно пов’язане з інформатизацією суспільства та технологічним
розвитком. Використання інформаційно-комунікаційних технологій покликане досягти балансу між людиною та технологіями, які знаходяться
у процесі постійного розвитку. Використання технічних засобів сприяє
підвищенню зацікавленості студентів та максимально реалізує принцип
наочності у виховному процесі. ІКТ застосовуються під час виховних годин, вони реалізовані через перегляд відеоматеріалів та фільмів, які згодом
використовуються для обговорення конфліктних ситуацій та розробки варіантів їх вирішення. Крім того, куратором групи використовуються аудіо
матеріали, презентації, що дозволяє підвищити ефективність засвоєння необхідної інформації. Студенти також мають змогу користуватися досягненнями сучасних технологій при підготовці власних проєктів або презентації
дослідження на задану тематику. На виховних годинах часто може бути
присутнім психолог, який використовує тестові комп’ютерні діагностики,
розвивальні ігри для індивідуальної та групової роботи для моніторингу
психологічного здоров’я здобувачів освіти.
Студенти мають змогу відвідати визначні місця, що дозволяє їм краще познайомитися з життям і традиціями свого народу. Швидкий доступ
до Інтернету уможливлює миттєвє отримання відомостей про конкретне
місце або людину, що значно посилює ефективність засвоєння отриманої
інформації, а фото- та відеоматеріали сприяють її збереженню. Так, студенти ознайомилися з роботою відомих заводів АТ «Рудь», АТ «Фармак»,
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», що, крім підвищення готовності
студентів до соціальної адаптації, посприяло їх більшій обізнаності в професії. Походи в «Gnatiuk Art Center», музеї, зокрема в Музей космонавтики
ім. С. П. Корольова, Обласний літературний музей розвивають моральноестетичні сторони молоді.
Нові впроваджені компетенції, які необхідно розвивати у молодих спеціалістів, включають екологічну культуру та фінансову грамотність. Розви-
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ток цих компетенцій досягався через такі заходи, як круглий стіл «Збережімо природу разом», під час якого студенти обговорювали актуальні проблеми екології; або святкування Clobale Money Week, який запам’ятався
проведенням вебінарів з фінансової грамотності та платіжної безпеки.
Крім того, студенти були залучені до креативних проєктів, створювали комікси та відеоролики про гроші майбутнього.
Результативність застосування інноваційних технологій можна оцінити
під час розбору основних його критеріїв, а саме фізичне та психологічне
здоров’я студентів, формування їх базової культури, обізнаності про життя і культуру свого регіону, готовність до самостійної діяльності за обраною професією, розвиток індивідуальних та колективних особливостей,
моральна спрямованість виховання, готовність до соціальної адаптації [4,
с. 149]. При поєднанні традиційних форм і методів виховної роботи з інноваційними елементами, можна досягнути задоволення усіх критеріїв та
виховати інтелектуально, духовно та морально цілісну особистість.
Висновки. Інноваційні методи та форми виховної роботи у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі реалізуються через
застосування традиційних методик виховання із залученням інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє більшій зацікавленості та більшій орієнтованості студентів на процес виховання. Під час такого способу
організації виховного процесу реалізуються всі критерії результативності
інноваційного підходу до виховання молоді.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Г

оловними в завданні підготовки високопрофесійних фахівців, спроможних витримати конкуренцію на ринку праці, стають компетентності людини, здатної до саморозвитку, критичного мислення, здатної
творчо розв’язувати професійні проблеми, використовуючи набуті знання.
Досягти цього можна впроваджуючи інновації в освітній процес. Це передбачає напружену роботи освітян-практиків, обгрунтування педагогічних засобів
Термін «інновація» визначаємо як можливу зміну, що може бути реалізована у педагогіці, спрямовану на підвищення ефективності освітнього
процесу. Часто сприймають інновації як форму педагогічного досвіду, що
зможе вирішити актуальні проблеми.
Проаналізувавши дослідження О. Арламова, М. Бургіна, В. Журавльова, Н. Юсуфбекова, А. Ніколса, робимо висновок, що для інноватики в педагогіці характерні прогресивність, сучасність, корисність. Науковець В.
Загвязинський визначає, що нове у педагогіці - це не лише ідеї, технології,
методи, підходи, які ще не використовувались, а це й окремі елементи педагогічного процесу, які зможуть в ході зміни умов і ситуацій ефективно
розв’язувати завдання виховання та освіти.
«Інноваційне навчання» покликане ввести зміни у культуру, соціум,
стимулюючи активну участь особистості у вирішення особистісних і суспільних проблем. Таке навчання пов’язується з творчим пошуком на основі
вже здобутого досвіду, тобто з його збагаченням.
Педагоги фахової передвищої освіти працюють у режимі інноваційного навчання, оскільки мають завдання не лише надати знання, навчити студентів пристосовуватися до змін в умовах глобалізаційних процесів
суспільства, а й навчити активно діяти в ситуаціях, які виникнуть під час
виробничих процесах.
Професійне виховання студентів починається уже із перших днів навчання у закладах фахової передвищої освіти. Професійна спрямованість
викладання предметів загальноосвітнього циклу формує уявлення здобувачів освіти про свою професію в майбутньому, стає стимулом до оволодіння необхідними компетентностями.
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Професійна підготовка висококваліфікованого фахівця залежить у значній мірі від педагогічної майстерності викладача. Під ознаками професійної майстерності педагога розуміємо володіння найкращими засобами
передачі знань та умінь здобувачам освіти, уміння спланувати та здійснити
педагогічний вплив, уміння переконати, уміння налагодити взаємостосунки із студентами, організувати і спрямувати їх пізнавальну діяльність, переконати у правильному виборі рішення нестандартної ситуації, і безперечно, викладач повинен мати глибоке знання предмета викладання.
Досягнення певного рівня педагогічної майстерності – це тривалий і наполегливий процес. Для творчого педагогічного процесу потрібно відмовитись від традиційних методів. Здобувачі освіти засвоюють краще новий
матеріал, коли в процес навчання педагог вводить елементи новизни. Інноваційна діяльність викладача фахової передвищої освіти передбачає проектування та реалізацію інноваційних технологій. Цей процес можливий
лише при наявності у педпрацівника умінь прогностичних, комунікативних, організаційних, аналітичних та інших. Інноваційні технології передбачають уміння спроектувати, а потім реалізувати освітній процес, вміло
організувавши етапи педагогічної діяльності, врахувавши при цьому зміст
навчальної діяльності, віковий рівень здобувача освіти, фізичний стан,
рівень навчально-методичного забезпечення. Педагогічні технології, які
використовують педагоги фахової передвищої освіти: діяльнісні, спрямовані на підготовку висококваліфікованого фахівця, здатного розв’язувати
професійні завдання. Ці технології побудовані на попередньому аналізі
професійних виробничих ситуацій, моделюванні професійної діяльності
в освітньому процесі, ділових іграх тощо. Широко застосовують інформаційно-розвивальні технології, під час яких педагог транслює теоретичні відомості у ході проведення лекції, семінарського заняття, організації
самостійної роботи. Застосування розвивальних технологій спрямовують
професійний розвиток майбутнього фахівця, який буде творчо працювати
і зможе самостійно визначити проблемні виробничі ситуації. Реалізовують
цю технологію через проблемні лекції, дослідницькі лабораторні роботи,
семінари, ігри тощо.
Для формування активного і творчого фахівця, який буде здатний до самоосвіти, використовують особистісно орієнтовані педагогічні технології,
які реалізуються через роботу за індивідуальним планом, дослідницьку роботу, самостійну робота студентів.
Основними принципами інноваційного розвитку закладів фахової передвищої освіти є системність, результативність, які можливі за умови за-
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лежності подальших нововведень від рівня засвоєння попередніх; модульна побудова освітнього процесу.
Головними завданнями інноваційного розвитку освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти вбачаємо у створенні моделі інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців; створенні чіткої інноваційної системи професійного навчання здобувачів освіти, яка буде адаптована
до розвитку сучасної економіки; розробку та впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. На етапі формування складника фахової передвищої освіти необхідно застосовувати комплексний підхід
до стратегії інноваційних процесів, який передбачатиме якісне оновлення
всієї системи підготовки майбутніх фахівців.
Формування у педагогів професійної інноваційної діяльності як основи розвитку творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу сприятиме
удосконаленню педагогічних вмінь, позитивній мотивації здобувача освіти як суб’єкта навчання за умови дотримання таких етапів: упровадження
діагностування готовності педагогічного колективу до формування інноваційної педагогічної діяльності; суб’єктні позиції педагога та здобувача
освіти; зміна мотивації до освітнього процесу; опанування теоретичними
знаннями щодо інноваційної діяльності у ланці фахової передвищої освіти,
безпосередньо формування педагогічних умінь інноваційної діяльності із
врахуванням стажу роботи, кваліфікації педагогічного працівника. Практичного значення набувають форми інноваційної діяльності, які здійснюють вплив на розвиток творчої особистості в освітньому процесі, підготовка програм, розробка рекомендацій для роботи з інноваційної діяльності
тощо [1; 2; 7]. Таким чином діяльність педагогічних колективів закладів
фахової передвищої освіти повинна спрямовуватись на результат діяльності та підвищення рівня освітньої діяльності педагога та здобувача знань.
До моделі інноваційної діяльності викладача відносимо мотивацію, організацію та введення інноваційних педагогічних технологій у освітній
процес, самооцінка та самоаналіз своєї діяльності педагогом, створення
у колективі комфортного освітнього середовища, впровадження нових інноваційних технологій, громадська активність та ведення документування
[3; 7].
Відповідно до завдань інноваційних технологій навчання постає проблема оновлення та чіткого формування характеристик освітнього потенціалу кожного типу занять, обгрунтування освітніх умов, дотримання яких
обов’язкове для досягнення ефективного результату. Особливе місце слід
виділити для діагностики процесу навчання, яка в подальшому допоможе
спланувати процес викладання, перевірити процес отримання знань, фор-
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мування та вдосконалення компетентностей. Така діагностика проводиться для дослідження результатів здобуття якісної освіти здобувачами знань.
Застосування різних інноваційних технологій робить навчання творчим,
цікавим, підвищує розуміння і засвоєння матеріалу [4;7; 9; 10; 11].
Сучасне заняття у закладі фахової передвищої освіти повинне мати
спрямування на підготовку освічених, гуманних людей, проведенню занять не для студентів, а разом із ними, спрямувати на розвиток особистості
кожного студента, на забезпечення досягнення всіх цілей заняття. Педагогічна інноватика передбачає пошук і застосування ефективних технологій
навчання, які допоможуть сформувати творчу особистість, здатну бути активною, адаптуватись до змінних глобалізаційних процесів, особистість,
яка під керівництвом педагога навчилася володіти собою, пізнала та створила себе.
Освітній процес фахової передвищої освіти повинен бути спрямований
на забезпечення адекватності освітнього процесу і його результатів вимогам сучасного суспільства, це буде стимулом до постійного оновлення
змісту і форм навчання.
Педагоги використовують у своїй роботі такі інновації як тестові завдання, створення презентацій, ігрові технології, «ажурна пилка» мозковий
штурм, «вірю не вірю», мікрофон, проблемні ситуації, творчі лабораторії,
дослідницькі проекти, розвиваючі «імітації» тощо [5; 6; 7]. А головним
пріоритетом у своїй діяльності визначають розробку власної методики викладання предмета із застосуванням інноваційних технологій.
Основні напрямки діяльності закладу фахової передвищої освіти визначаємо такі як: вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду з професійної підготовки здобувачів освіти; вдосконалення організації
практичного навчання здобувачів освіти для освоєння ними новітніх технологій тощо ; систематична робота по організації роботи з підвищення
кваліфікації педагогічних працівників по вивченню, формуванню та вдосконаленню роботи з новітніми технологіями тощо.
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ВИХОВНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В КОЛЕДЖІ

П

олітичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави,
зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі освіти.
Основними складовими освіти є виховання, навчання і розвиток. Однак слід зазначити, що такий поділ є умовним, оскільки в реальному процесі всі зазначені сфери пов’язані і являють собою єдиний процес, який
має останнім часом актуальне значення в зв’язку з реформуванням освіти,
коли проблема виховання в учбових закладах стоїть особливо гостро.
Нова ідеологія суспільства, нове соціальне середовище і реалії ставлять перед освітянами нові завдання в підготовці фахівців. Ефективність і
якість освіти залежать від взаємодії навчання і виховання, яке повинно стати невід’ємною частиною діяльності учбових закладів ще й в силу того, що
останнім часом змінився соціально-психологічний портрет студентства.
Студенти нинішнього часу мають інші моральні критерії і життєві орієнтири, нерідко змушені забезпечувати себе матеріально, схильні до стресів,
зневажливо ставляться до навчання. Одна з причин такої поведінки студентів бачиться в недостатній організації навчального процесу, в невідповідності навчальних програм і методів навчання вимогам часу, в домінуванні
авторитарного стилю спілкування, в ігноруванні інтересів і прав студентів.
Саме тому виховання як спосіб соціалізації і адаптації в мінливому суспільстві слід розглядати в якості одного з головних компонентів освіти.
Виховання у коледжі повинно розумітися як спеціальна робота, спрямована на становлення у студентів системи переконань, моральних норм
і загальнокультурних якостей, на надання їм допомоги в життєвому самовизначенні, моральному, цивільному та професійному становленні, на
створення умов для самореалізації особистості. Виховна робота у коледжі не тільки створює умови для саморозвитку студентів, а й орієнтує їх
на майбутню професійну діяльність, інакше кажучи, у студента повинні
формуватися не тільки особистісні, а й професійно значущі якості. Таким
чином, метою виховання є різнобічно розвинена особистість майбутнього
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конкурентоспроможного спеціаліста з фаховою передвищою професійною
освітою.
Основними учасниками виховного процесу є суспільство, студент, викладачі та співробітники учбового закладу. Процес виховання в коледжі
має йти за двома напрямками:
- через навчальний процес, інакше кажучи, під час навчальних занять;
- через позанавчальну діяльність, тобто у вільний від навчання час.
Виховні завдання під час навчальних занять виконуються як у прихованій формі, так і у відкритій, цілеспрямованій формі. Прихована форма
виховного процесу являє собою вплив всієї організації, всього ходу педагогічного процесу на становлення особистісних якостей студентів.
Так, наприклад, дотримання навчальної дисципліни викладачем, любові
до предмету, який викладає, зацікавленості в успіху студентів, правильна
мова, хороші манери і т.д. - все це має позитивне виховне значення і формує у студентів сумлінність, старанність, працьовитість, відповідальність
і інші позитивні якості. Студент не усвідомлено переймає дані риси у викладача.
Виховання у відкритій формі - це цілеспрямований вплив змістом навчальної дисципліни на становлення особистості студента. Наприклад,
рішення проблем, дослідницька робота формують у студентів вміння аргументувати, самостійно мислити, смак до наукового пошуку, розвиває творчість, професійні вміння.
Однак в даний час не в повній мірі забезпечується єдність виховного
та навчального процесів, оскільки часто навчальна інформація відсуває на
задній план виховання на заняттях. Причини цього в тому, що багато викладачів вважають виховну роботу другорядною. Необхідно відзначити,
що у викладанні будь-якого предмета слід використовувати ті фрагменти,
які мають виховне значення.
Так, наприклад, застосування комп’ютера в навчальному процесі сприяє
вихованню самостійності особистості, точності в роботі і відповідальності. При залученні студентів до науково-дослідної роботи особистість розвивається творчо, формується система усвідомлених знань, відповідальність за виконання навчально-виробничих завдань.
Відповідно до основних цілей виховання хочу виділити наступні його
напрямки: професійно-трудове, громадянсько-правове, культурно-моральне, спортивно-оздоровче, національно-патріотичне, які повинні бути присутніми на всіх рівнях навчальної та позанавчальної роботи: на лекціях,
семінарах, виробничій практиці, в роботі кураторів з студентами, в діяльності студентських організацій.
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Професійно-трудове виховання - це спеціально організований процес
залучення студентів до професійної праці, сутність якого полягає в залученні студентів до професійно-трудової діяльності і до пов’язаних з нею
соціальних функцій відповідно до напряму підготовки та майбутнім рівнем кваліфікації. Дане виховання здійснюється на навчальних заняттях по
всім професійно-орієнтованим дисциплінам і під час виробничої практики,
коли формуються свідоме ставлення до обраної професії, соціальна компетентність, навички міжособистісного ділового спілкування, а також такі
якості особистості, як працьовитість, раціональність, професійна етика,
здатність приймати рішення, вміння працювати і інші. Відбувається знайомство студентів з основами професії, професійним досвідом і етикою,
підвищення рівня адаптації до сучасного ринку праці.
Громадянсько-правове виховання передбачає вироблення у студентів
таких якостей, як повага до прав і свобод людини, любов до учбового закладу і Батьківщині, сім’ї і т.д., включає в себе формування громадянської
позиції, політичної культури і свідомості, культури міжнаціонального
спілкування, толерантність, знання правових основ і законів, виховання
почуття відповідальності.
Культурно-моральне виховання є одним із важливих завдань виховання,
що полягає у формуванні освіченості, культури, справедливості, чесності,
порядності, здатності до співпереживання, суспільної моралі у студентів.
В якості критеріїв морального виховання в системі освіти виступають рівень знань, переконаності в необхідності виконання норм моралі, сформованість моральних якостей особистості, вміння і навички відповідної
поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя спрямовані
на розвиток у студентів фізичних і духовних сил, зміцнення витривалості,
сприяють набуттю знань про здоровий спосіб життя, розумовому розвитку, допомагають чіткої організації праці, формують уявлення про небезпеку куріння, алкоголізму, наркоманії і т.д. Фізичне виховання націлене не
тільки на формування тілесного здоров’я, але і на здоровий спосіб життя,
на становлення особистісних якостей, які забезпечать психічну стійкість в
нестабільному суспільстві і прагнення до життєвого успіху.
Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності всього українського суспільства. Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти визначено
Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету Міністрів
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України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки».
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.
Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2020 р. № 1233. [1].
Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування
та утвердження української громадянської ідентичності.
Напрям національно-патріотичного виховання, для мене, як викладача
історії, є одним із найголовніших. Хіба можливо виховувати громадянина
своєї країни не знаючи історії своєї батьківщини?
Тому, на заняттях і позанавчальній роботі я намагаюся зробити так,
щоб враження минулого входили в духовний світ сучасних підлітків. Вони
вчаться повазі до предків. Вони будуть знати, що в свою чергу, передати
своїм нащадкам.
Формуванню патріотизму сприяють заняття та заходи, в ході яких студенти знайомляться з визвольною, справедливою боротьбою українського народу проти завойовників. Вони не тільки вивчають історичні події
різних епох, а й осмислюють внесок видатних особистостей, які творили
історію своєї батьківщини. Вивчення життя, діяльності, думок, творчої
спадщини історичних особистостей, які залишили значний слід в історії
країни, нашого народу, є основою для виховання ціннісних орієнтирів сучасних підлітків.
В своїй діяльності я використовую:
- перегляд і обговорення документальних або художніх відеофільмів
(фрагментів, або, якщо дозволяє час і є бажання студентів повністю після
занять), які збігаються з досліджуваною темою;
- очні екскурсії в музеї нашого міста та заочні за межами області приурочені до найважливіших історичних дат і подій;
- участь в конкурсах та конференціях різного рівня наприклад: «Дослідження та дослідники нашого краю», «Історичний Миколаїв» та ін.;
- робота дослідницького клубу «Колесо історії».
Таким чином, через навчальні дисципліни можливо вирішувати багато
виховних завдань. В результаті вивчення гуманітарних дисциплін формуються світогляд і ціннісні орієнтації студентів. Природничі дисципліни
сприяють виробленню інтелектуальних умінь, наукового мислення. Фахові
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дисципліни формують вміння використовувати отримані раніше інтелектуальні вміння, розвиток творчих начал.
Виховні завдання реалізуються в процесі педагогічного спілкування, в
використанні активних методів навчання, які спонукають студентів проявити себе у спільній діяльності, прийняти виважене рішення. Колективні види діяльності сприяють набуттю навичок роботи в колективі, вміння
управління колективом. Важливе актуальне значення має і самостійна робота, що виробляє здатність приймати рішення і навички самоконтролю.
Сказане вище дозволяє зробити висновок про неподільність навчання
і виховання, які представляють собою єдиний процес цілеспрямованого
формування особистості фахівця. Освіта не може зводитися виключно до
передачі знань, вона повинна виконувати і такі функції, як формування
ряду нових особистісних якостей, нових ціннісних орієнтацій, гнучкого
мислення, установок на діалог і співпрацю.
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Україні/ Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип.94. С.90-93
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Іванова С. Д., викладач,
Снісар І. П., викладач,
ВСП «Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Ф

ізичне виховання відіграє значну роль у підготовці компетентної
молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Основною
метою предмета «Фізична культура» є набуття досвіду навчально-пізнавальної, практичної і соціальної діяльності; формування стійкої мотивації,
потреби у збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку і фізичної
підготовленості; використання засобів фізичного виховання в забезпеченні
здорового способу життя. Систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню захворювань, покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського
організму. Німецький філософ Артур Шопенгаугер (1788-1860) зазначав:
«Здоров’я настільки важливіше за всі інші блага життя, що здоровий жебрак набагато щасливіший за хворого короля» [4, с 12].
В умовах упровадження карантинних заходів, коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову активність, фізичне виховання набуває надзвичайної актуальності. Постійне перебування в одному приміщенні, малорухливий спосіб життя – те, що передбачає робота за комп’ютером
або іншим гаджетом у період дистанційного навчання. Саме тому питання
збереження та покращення здоров’я студентської молоді, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших. Фізична активність впливає
на багато факторів: серце, судини, дихання, хвороби хребта та інше, а зміцнення імунної системи зараз має особливо важливе значення. Адекватною
та єдиною можливою відповіддю на виклики сучасності є використання
технологій дистанційного навчання здобувачів освіти для ефективної реалізації їхнього фізичного виховання в умовах карантину. При цьому однією
з ключових проблем є належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього здоров’я в умовах украй обмеженої
рухової активності.
Викладачі коледжу, опановуючи цифрові технології навчання, застосовують найбільш вдалі методичні прийоми для засвоювання навчальної
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програми студентами на віддалі, підбирають такі тренування, відео-лекції, майстер-класи, завдання та комплекси вправ для розвитку фізичних
здібностей, що не потребують спеціального обладнання, інвентарю та
можуть бути виконані в домашніх умовах. Для фахівців з фізичної культури це досить складне завдання, тому що виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та фізичних зусиль молоді,
відповідальності та само мотивації, значно краще це виходить, коли є постійний контроль та зворотній зв’язок з педагогом. Мотивація – необхідна
частина навчання, яка повинна підтримуватися протягом усього процесу
навчання. Педагог, використовуючи сучасні технології, може удосконалювати не лише фізичні якості, а й розвивати творчий потенціал студентів.
Студентські фото та відео звіти з виконання вправ і складання нормативів,
виконання тестових завдань, робота з теоретичними матеріалами, постійне
спостереження за станом здоров’я є пріоритетом у роботі викладача.
Використання комп’ютера не завжди може гарантувати активність студентів. Перехід на дистанційну форму навчання має ряд незручностей:
- відсутність прямого живого спілкування між студентом та викладачем;
- неможливість виправлення помилок, які виникають у процесі виконання фізичних вправ;
- відсутність у окремих студентів персонального комп’ютера, ноутбука,
смартфона чи доступу до Інтернету;
- складність мотивації слухачів;
- залежність результату роботи від самостійності та рівня свідомості
студента;
- відсутність можливості здійснювати індивідуальний підхід до кожного
студента.
Перевагою використання такого альтернативного проведення занять
можна вважати: безпечність, зручність, запобігання розповсюдженню вірусу, адже для проведення заняття достатньо мати зручний одяг і вільний
простір у кімнаті при дотриманні правил самоізоляції.
У порівнянні з традиційним основна відмінність дистанційного навчання полягає в тому, що головна опора робиться на самостійну роботу студентів. Нові технології дозволяють зробити візуальну інформацію яскравою і динамічною. Використання звуку робить відео курси дистанційного
навчання повноцінними і цікавими. Є можливість навчатися віддалено від
місця навчання, індивідуально підходити до вибору навантаження.
Показники фізичного здоров’я більшості здобувачів освіти знаходяться
на незадовільному рівні. Тому, для вирішення проблеми формування позитивного відношення до занять фізичними вправами, потрібно шукати нові
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дійові підходи до організації занять з фізичного виховання. Формування
інтересу до самостійних занять фізичними вправами орієнтує студента на
самоосвіту, саморозвиток, саморегуляцію й самоконтроль. Педагог, використовуючи сучасні технології, може удосконалювати не лише фізичні
якості, а також розвивати творчій потенціал студентів. На викладача покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, коректування викладацького курсу, консультування при складанні тестів та контрольних нормативів.
Список використаних джерел
1. Бондар І.В. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів // Фізична
активність, здоров’я і спорт. 2012 № 3. С.10–15.
2. Болтєнкова О.М. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів як
умова створення науково-обгрунтованої системи оцінювання // Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК. №4. 2010. 10 с.
3. Карпова І. Б., Корчинський В. Л., Зотов А. В. Фізична культура та формування здорового способу життя: Навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 246 с.
4. Крамар В. У. Здоровий спосіб життя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / Під ред. С. С. Єрмакова. Х.: ХХПІ, 2002. № 24. С. 56–62
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ
У ЗФПО

П

андемія COVID-19 принесла в сучасну освіту різкі зміни. Значиму
роль в освітньому процесі почали займати інформаційні технології,
які стали посередниками між викладачем і студентом. Дистанційна освіта пришвидшила перехід ролі викладача-головного джерела знань у роль
наставника-консультанта, який допомагає студенту орієнтуватися у світі
інформації та розвиватися у самоосвіті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику використання інформаційних технологій в освітньому процесі вивчали Коваленко
М.М. та Михалик О.І., котрі вважали, що інформатизація освіти є головним напрямом модернізації інформаційних технологій. Задача інформатизації, на їх думку, полягає в оперативному поновленні інформації про
розвиток науки та техніки, отриманні інформації про освітній процес, що
дозволяє вносити необхідні корективи. Важливу роль у цьому процесі відіграють інформаційні сайти закладів освіти. [1, с. 23–24].
Про роль дистанційного навчання в умовах пандемії і пристосування
до цих умов викладачів і студентів розповідають Левашова О.Л., Тішакова
Т.С., Чаленко Н.Н. Вони впевнені, під час дистанційного навчання виникла
необхідність навчити студента самостійно вирішувати типові і нетипові
завдання, вести пошук інформації і постійно освоювати нові знання. Використання інноваційних технологій навчання у закладах фахової передвищої освіти є реальною необхідністю і важливим стратегічним напрямком,
який дозволяє істотно скоротити для студентів час пошуку і доступу до
необхідної інформації при забезпеченні високої ефективності навчання [2,
с. 52–55].
Виклад основного матеріалу. Інноваційні технології швидко увійшли
в усі галузі нашого життя. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін
шкільного курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,

156

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій,
комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального
процесу [3].
Саме тому при викладанні хімії теж активно співпрацю зі своїми студентами використовуючи інтернет-платформи «На урок», «Всеосвіта», «ЕдЕра», інтернет – сервіс для створення тестів «Майстер-тест», онлайн-сервіси «Всеукраїнська школа онлайн», «Learningapps», «Wordwall», Googlе
Classroom.
Під час практичних занять студентів активно залучаю до обговорення
нового матеріалу за допомогою усної відповіді або чатів. При проведенні
практичних занять студенти також закріплюють знання, вирішують хімічні
задачі, реакції, що створені за принципом вибору правильної відповіді, яку
студенти повинні відмітити в чаті. Потім студент, який найшвидше надав
правильну відповідь, пояснює свій вибір вголос.
Онлайн-сервіс Googlе Classroom та освітня платформа «На урок» дає
змогу під час викладання хімії завантажувати навчальні відео для практичних та лабораторних занять, прикріпити відео презентацію, лекційний
матеріал. Освітні платформи «Мейстер-тест» та «Всеосвіта» дають змогу
організувати якісну перевірку знань студентів через створення різнорівневих тестових завдань. Окрім того, інтернет-платформи «На урок», «Всеосвіта», «Ед-Ера» пропонують цікаві вебінари та конференції, які сприяють
безперервному професійному розвитку і самоосвіті як самого викладача
так і студента, як майбутнього педагога.
Онлайн – сервіс «Всеукраїнська школа онлайн» є чудовим доповненням
моєї відеотеки до пояснення нового матеріалу, яке студенти можуть переглянути за посиланням у зручний для них час.
«Learningapps» дає змогу використати інтерактивні
вправи як на перевірку знань
студента так і на закріплення
вивченого матеріалу в кінці
пари.
Роботу з обдарованими
студентами дозволяють проводити інтернет-олімпіади,
які пропонують зазначені
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вище онлайн-платформи та
участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії «Олімпус» (заочно).
Позааудиторну діяльність
допомагає здійснювати гурткова робота. На засіданнях
гуртка «Хімія навколо нас»,
студенти збагачують власний
досвід та уявлення про навколишній світ і методи його
наукового пізнання, а також
вчаться застосовувати набуті знання у практичній
діяльності. Робота гуртка
спрямована на творчо-пошукову проєктну діяльність
студентів.
Отже, щоб підготувати
успішного та конкурентноспроможного
спеціаліста
потрібно розвивати у них критичне мислення, емоційний інтелект, аналітичні здібності та технічні навички (STEM), а це потребує активного впровадження інноваційних технологій та освітніх платформ в освітній процес.
Список використаних джерел
1. Коваленко М.М, Михалик О.І. Інформаційні технології в навчальному процесі. Матеріали XII Міжнародної науково-методичної інтернет конференції. Харків,
ХНМУ, 2019. С. 23–24.
2. Левашова О.Л., Тішакова Т.С., Чаленко Н.Н. Дистанційне навчання в ХНМУ.
Матеріали XIII Міжнародної науково-методичної інтернет конференції. Харків,
ХНМУ, 2020. С. 52–55.
3. Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій: сайт URL:
http://vozkc.narod.ru/documents/4_1.html (дата звернення: 30.10.21).

158

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

Іліка Н. Д.,
викладач юридичних дисциплін,
Ірпінський фаховий коледж економіки
та права

ВИХОВНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

П

роцес підготовки спеціаліста має включати в себе не лише оснащення його фаховими уміннями, знаннями та навичками професійної діяльності, а й допомогти йому сформувати особистість, моральні,
естетичні, правові, трудові та інші якості зрілої особистості. Для того щоб
виховна робота була ефективною, варто вибудувати конкретну стратегію
виховання, продумати методи та форми його реалізації.
Виховний напрямок освітнього середовища закладу вищої освіти може
реалізовуватися через виховну роботу в університеті, яка є важливим компонентом освітнього процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, формування в студентів гуманістичного світогляду, соціальнополітичної орієнтації, моральності й культури, виховання студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання українського народу [2, с. 79].
У процесі навчання та впливу на студентів у позанавчальй час реалізуються завдання виховання у вищому навчальному закладі, тобто в процесі
виховання. Система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості включає в себе процес виховання.
Оскільки людина виховується впродовж усього життя цей процес є досить
тривалим у часі та безперервним, в цьому полягає його специфіка.
Будучи спрямованим на формування всебічно розвиненої особистості, він передбачає використання різноманітних форм, методів, прийомів
і засобів виховання, постійного виявлення результатів виховних впливів,
корекції змісту і методики. Процес виховання залежить від об›єктивних
і суб›єктивних чинників. До об›єктивних чинників належать особливості розвитку держави, перебудова економіки на ринкових засадах, відродження національних традицій, вплив навколишнього середовища
тощо. Суб›єктивними чинниками є діяльність сім›ї і громадських організацій, навчально-виховна діяльність навчальних закладів, діяльність засобів масової інформації тощо. У процесі виховання повинні узгоджуватися
впливи організованої виховної роботи і об›єктивні умови. Від цього значною мірою залежить його ефективність [3, с. 356].
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Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі спрямований на дорослу людину. Тому з погляду гуманістичної педагогіки одним із
його основним завданням є створення умов для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. Викладач має не лише передавати студентові знання і професійні уміння, а й прилучати його до певної культури,
розвиток і відтворення якої передбачають живе спілкування.
Виховна робота в університеті здійснюється за загальноприйнятими
пріоритетними напрямами:
1. Національно-патріотичне виховання;
2. громадсько-правове виховання;
3. моральне виховання;
4. інтелектуально-духовне виховання;
5. естетичне виховання;
6. екологічне виховання;
7. трудове виховання;
8. фізичне виховання та залучення до здорового способу життя [2, с. 79].
Розглянуті вище напрямки доповнюють один одного та тісно
взаємопов’язані утворюючи цілісну систему виховання.
Процес виховання передбачає володіння певними знаннями, особливостей, які дають тому чи іншому педагогу спланувати виховну роботу,
обрати методики його здійснення.
Постійно варто звертати увагу на:
1. Визначення сукупності рис і якостей особистості (певний ідеал), які
слід сформувати у студента. Коли йдеться про виховання колективу академічної групи чи факультету, то мають на увазі досягнення таких результатів, які б відповідали еталону, виробленому на основі мети виховання,
поставленої суспільством перед вищим навчальним закладом.
2. Вивчення індивідуальних особливостей студента (колективу), його
позитивних рис, недоліків у характері й поведінці, визначення якостей, які
ще не сформовані або перебувають на стадії зародження. Знання особистості (колективу), порівняння її з ідеалом дає змогу спрогнозувати її розвиток. З огляду на це слід планувати виховну роботу. До того ж необхідно
ознайомлювати студента (колектив) із запланованим, докласти зусиль, щоб
він прийняв пропонований взірець і працював над собою у цьому ж напрямі.
3. Реалізація програми виховання шляхом залучення студентів до різних
видів діяльності, участь в яких сприяє формуванню досвіду поведінки відповідно до ідеалу.
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4. Самостійна робота студента над собою, тобто самоосвіта і самовиховання [3, с. 356].
Використання всіх цих етапів не принесе бажаного результату без умілого педагогічного управління.
Також, сучасний етап розвитку суспільства потребує особливої уваги
до формування духовної сфери студентів. Сьогодні як ніколи вимагається
створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка
володіє інтелігентністю у повному об’ємі її класичних якостей. Варто зазначити, що становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріорітетного
розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства з гарантованим майбутнім [1, с. 3].
Дослідивши виховну роботу як складову освітнього процесу потрібно
звернути увагу на ряд проблем, таких як:
-зниження інтересу молоді до художньої літератури, класичної музики,
театру, живопису, інших витворів високого мистецтва;
-невміння організувати активне і змістовне дозвілля;
-невмілий підхід викладачів до складного та багатогранного процесу виховання та становлення особистості.
Необхідно створити належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів – надзвичайно важливе завдання адміністрації навчальних закладів і органів самоврядування. Студентське самоврядування
– це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результати своєї праці [1, с. 5].
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ” В ІФНТУНГ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Р

озповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 у світі внесло
суттєві зміни у всі сфери життєдіяльності, зокрема, у сфері освіти.
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію та згідно з постановою Кабінету
Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 (зі змінами) Івано-Франківський національний технічний університет, як і інші ЗВО, знову перейшов
на дистанційний режим роботи та навчання. Дистанційна освіта має ряд
переваг над традиційною освітою, однією з яких є можливість навчатися
незалежно від часу і місця з установкою індивідуальних термінів. Перехід
до дистанційного курсу вимагає викладачів брати на себе більший контроль над процесом проектування, розробки та впровадження курсу [1, c.16].
В умовах карантину активно впроваджують дистанційне навчання через
системи Moodle і Zoom, сервіс Google Meet, а також використання аудіо- та
відеозв’язку [2, c.53]. Науково-педагогічні працівники ІФНТУНГ, які забезпечують викладання дисципліни “Хімія” для студентів інженерних спеціальностей, докладають чимало зусиль для якісного проведення навчального процесу. Лекційні заняття проводяться на основі платформ Google
Meet або Zoom, при цьому використовуються мультимедійні презентації,
що містять ілюстровані матеріали. Хімія - наука, яка часто оперує уявними поняттями: атом, молекула, електронна конфігурація, хімічна реакція
тощо, що ускладнює її сприйняття. Сутність багатьох хімічних процесів
та об’єктів не може бути показана наочно інакше, як шляхом демонстрації
певних моделей.
Лабораторні роботи також проводяться за допомогою платформ Google
Meet або Zoom. Кожна лабораторна робота складається з наступних елементів: тема, мета, завдання, обладнання і реактиви, хід роботи, завдання
для самостійного опрацювання, звіт з виконання роботи та критерії оцінювання з лабораторної роботи. Завданням лабораторного практикуму є
формування у студентів практичних навичок роботи з обладнанням, отримання і обробки експериментальних даних, вмінь планувати експеримент,
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аналізувати і зіставляти отримані дані, робити висновки тощо, для розвитку яких потрібна повторна відтворюваність дій. Одним із варіантів вирішення такого завдання є розробка і впровадження віртуальних лабораторних робіт [3, с. 65]. Створення віртуальних лабораторних робіт є достатньо
складним процесом. Альтернативою їм є використання відео-дослідів. Для
вивчення деяких хімічних процесів викладачами було підготовлено і знято
ряд відео-експериментів, за результатами яких студенти оформляють звіти
до лабораторних робіт.

Процес створення відео супроводжується значною підготовчою роботою, де, насамперед, необхідним є розроблення сценарію лабораторних
досліджень, проведення зйомки та подальша обробка відзнятого матеріалу.
Для розробки високоякісного навчального відео необхідні знання з різних
сфер: крім предметної сфери, необхідні знання з використання мультимедійних засобів в навчальному процесі, основи роботи з медіаконтентом,
що включає монтаж, технології створення презентацій, комп’ютерної анімації. Тому, створення сучасного навчального відео вимагає співпраці викладачів, технічних фахівців і творчих працівників. Удосконалення і доробка методики проведення дистанційних лабораторних робіт дозволить
не тільки поліпшити якість самих робіт, але і підвищити якість навчання
та рівень засвоюваних теоретичних знань за рахунок індивідуалізації навчання і відповідних технічних можливостей.
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Проведення відео-лабораторних робіт сприяє раціональному використанню часу як викладачів, так і студентів, і є альтернативою в карантинних
умовах, але не може достатньо повно слугувати заміною реально проведених експериментів, не дозволяє отримати повноцінні навики проведення
експериментальних досліджень.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Н

а сучасному етапі розвитку освіти я працюю в системі особистісноорієнтованого навчання, мета якої полягає у створенні оптимальних умов для розвитку та становлення творчої особистості як суб’єкта діяльності й суспільних відносин, що будує своє життя відповідно до стійкої
системи особистісних цінностей. При цьому навчання, виховання, самовиховання є єдиним процесом, що розвиває творчу особистість та адаптує її
до життя. Саме в умовах особистісно-орієнтованого навчання відбувається
становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій.
Творчість – природна потреба людини. Як же навчати літератури так, щоб
зберегти у здобувача освіти творче начало й розвинути його? Значною мірою
це залежить від викладача. Саме викладач повинен бути творчим, мати власну думку, працювати над підвищенням своєї ерудиції, осмислювати літературу з позицій загальнолюдського, вічного, нетлінного [1, с. 16 ].
Орієнтація на творчу особистість потребує від викладача запровадження таких методів, які спонукають здобувача освіти до активної діяльності,
стимулюють розвиток мислення, уяви, викликають зацікавленість, позитивне ставлення до навчання. У наш складний, проблематичний час намагаюсь відшукати ті оптимальні методи й засоби навчання, які не лише
забезпечували б високий рівень знань, а й сприяли б формуванню інтелектуально розвиненої особистості, національно свідомого громадянина,
адже найважливіша роль у цьому процесі належить навчальному закладу.
Саме в ній навчання підпорядковується ідеї розвитку творчих здібностей
здобувачів освіти [4, с. 120 ].
Проаналізувавши наукову, методичну літературу, я склала певну систему з методики розвитку творчих здібностей здобувачів освіти за допомогою інноваційних технологій, одним із завдань якої є створення умов для
розвитку творчої обдарованості.
Провівши моніторингові дослідження рівня здібностей здобувачів освіти, пізнавши природні якості кожного, розвиваю їх.
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Я взяла собі за правило, що люди не народжуються обдарованими чи
бездарними, а стають такими за певних умов життя й виховання.
Певний досвід з цієї проблеми й визначив пріоритетні форми навчання.
Так крок за кроком допомагаю здобувачам освіти оволодіти багатющим
запасом мовної культури, умінням аналізувати, узагальнювати, висловлювати власну думку.
Творчий розвиток особистості потребує врахування в навчально-виховному процесі ряду чинників, зокрема, постійного вдосконалення змісту
та організації навчання. Розвиток системи освіти вимагає від педагога пошуку нових технологій, методів, прийомів навчання та виховання. Але інноваційність не є самоціллю педагогічної діяльності. Мета педагогічного
пошуку полягає в оптимізації навчально-виховного процесу для забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу, спрямованого на те, щоб кожний здобувач освіти став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом
діяльності, пізнання, спілкування, самодіяльною особистістю [ 3, с. 56 ].
Сутність реалізації цієї мети залежить від того, наскільки створено умови для самореалізації особистості, розкриття її природних задатків, відповідальності, творчості. Тож при викладанні української літератури прагну
створити саме такі умови.
Дотримуюсь принципу викладача: не вести здобувачів освіти за собою,
а навчити їх самостійно йти життям. Застосовуючи такі технології як кероване читання, ґронування, кубування, «мозковий штурм», турніри, есе,
дискусії, інтерв’ю, найбільшу увагу приділяю розвиткові творчих здібностей студентів.
Вважаю, що кожна дитина може побачити «зорі у буденних калюжах на
життєвих шляхах».
Люблю постійно шукати, вдосконалювати, вважаю, що це єдиний шлях
викладацької натхненної праці.
Упроваджую різноманітні форми й методи, які формують особистість,
активізують її розумову й пізнавальну діяльність на заняттях української
літератури.
Зміст навчального матеріалу є одним з основних засобів пізнавального
й виховного впливу на здобувачів освіти.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки вдосконалення змісту
курсу української літератури відбувається в напрямку повнішого врахування вікових особливостей здобувачів освіти та задоволення їхніх різноманітних інтересів [ 2, с. 105 ].
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Вважаю за важливе при аналізі художнього твору надати здобувачам
освіти змогу показати своє розуміння тексту: написати короткий твір, або,
використовуючи «метод вживання», перевтілитися в героя.
Виконання таких творчих завдань вимагає глибокої і вдумливої роботи з
текстом. Щоб створити свій власний текст, перевтілитися в героя, оцінити
його чи відтворити в малюнках епізоди тощо, здобувачу освіти необхідно
виразно «побачити» героя, риси його характеру, оцінити його вчинки, а
через їхні зовнішні вияви - внутрішню суть. Завдання творчого характеру
активізують вияв творчих здібностей, а також сприяють їхньому розвитку
[2, с. 109 ].
Вважаю, що з найважливіших засобів розв’язання не тільки освітніх,
а й виховних завдань є розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти. Щоб викликати в них зацікавленість, поєдную на заняттях розповідь,
бесіду, лекцію з дискусією, спонукаю мислити, самостійно розв’язувати
проблеми.
Звичайно, викладачеві потрібно багато працювати, продумувати різні
методи, щоб заняття були цікавими і змістовними.
На своїх заняттях я використовую різні методи: метод темпу, або хвилинних випробувань, метод ланцюжка, метод незакінченого речення, метод одного речення, метод рефлексивних запитань, метод літературного
диктанту та інше.
У своїй практиці дуже часто використовую метод незакінченого речення, який дає можливість здобувачу освіти висловлювати власні ідеї, порівнюючи їх з іншими. Здобувачі освіти почуваються на занятті вільно,
вчаться висловлювати свої думки коротко, але по суті й переконливо. Я
формулюю незакінчене речення і пропоную закінчити його.
Опитую всіх, а якщо хтось не може висловитись, даю йому можливість
виступити наприкінці опитування. При цьому найслабші здобувачі освіти
прагнуть висловити думку, навіть якщо вона уже звучала.
Заняття літератури повинні захоплювати здобувачів освіти, впливати на
їхню свідомість та емоції. А це значною мірою залежить від досвіду, уміння й стилю роботи педагога.
Вважаю, що впровадження інтерактивних технологій на заняттях української літератури допомагає урізноманітнювати, варіювати активні форми
й методи навчання та розвитку здобувачів освіти, зацікавити їх навчальним
матеріалом, розвивати творчі здібності, забезпечуючи якісний показник
навчальних досягнень.
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ВИХОВНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

О

світній процес є сукупністю багатьох складових, які в своєму поєднанні впливають на розвиток особистості, накопичення знань,
навичок та формування її компетентностей. Виховна робота є невід’ємною
частиною навчального процесу, яка має не менш важливе значення ніж викладання та отримання загальних та професійних знань.
Виховна робота здійснюється не лише через освітній процес, а й в процесі позанавчальної діяльності та студентського самоврядування. В процесі виховання особливе значення має організація дозвілля студентів, оскільки саме взаємодія між учасниками колективу поза навчального процесу,
виконуючи ряд функцій, допомагає студентам легше адаптуватися до навколишнього середовища та умов життя сучасного світу.
Результатом виховної роботи є людина, яка здатна на особистісну, творчу, соціальну та професійну реалізацію, що будує своє життя на основі
моральних, національних та загальнолюдських цінностей, є толерантною
та несе особисту відповідальність за власні рішення та дії.
Таким чином, виховна робота є необхідним елементом навчального процесу, має виступати синтезом багатьох напрямків взаємодії з студентами та
направленою на підготовку успішної особистості.
В навчальних закладах, виховна робота складається з таких елементів
як соціально-культурний розвиток, студентське самоврядування, психологічна підтримка студентів, мотивація студентів, пропаганда фізичної культури, сприяння науковим досягненням.
Перша за все, оскільки виховна робота будується на взаємодії викладача та студента, необхідно приділяти увагу підвищенню компетентності
педагогів у питаннях спілкування з студентами, надання їм психологічної
підтримки та мотивації навчальної та позанавчальної діяльності. При здійсненні виховного впливу необхідно враховувати вік студентів, інтереси,
рівень інтелектуальної освіти та обрану спеціальність студентів [1, с. 38].
Виховна робота здійснюється за різними напрямками, які комплексно
допомагають сприяти формуванню особистості. Одним із важливих еле-
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ментів, що безпосередньо пов’язаний з навчальним процесом, є формування наукового світогляду. Філософсько-світоглядна підготовка передбачає
розвиток у студентів пізнавальної активності, виявлення уміння самостійно здобувати навички та знання та використовувати їх на практиці.
Морально-етичний напрям виховної роботи полягає у формуванні у студентів морально-культурних підвалин, норм поведінки, усвідомлення їх,
як правил, що мають безумовно прийматись для взаємодії зі світом та оточуючими. Даний напрям виховання забезпечується організацією та проведенням в навчальних закладах концертів, виховних заходів, здійсненням
відвідування театрів, музеїв, бібліотек тощо.
Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування у студентів патріотичної свідомості, готовності до виконання громадського та
конституційного обов’язку, виховання ціннісного ставлення особистості
до українського народу, Батьківщини та нації.
Метою напряму правового виховання є формування соціально-зрілої та
юридично грамотної особистості, яка знає свої права та обов’язки та виконує їх.
В сучасному світі виховна робота має здійснюватися не тільки за класичною програмою та напрямками, а також враховувати проблеми сучасної молоді, такі як наркотична та алкогольна залежність [3, с. 22]. Запобігання вживання дітьми та студентською молоддю наркотичних та психотропних речовин повинно займати належне місце в організації виховного
процесу закладу освіти. Важливо формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєвих навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам,
пов’язаним з наркотиками; здійснювати комплекс профілактичних заходів,
спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання
обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей.
Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про
вплив соціальних мереж в інтернеті, особливо про ігри, які спонукають
молодь до загрозливих дій. Для прикладу, гра, яка захопила світ кілька років назад, - «Синій кит». Метою виховної роботи є допомога студентам в
усвідомленні небезпечності подібних віртуальних ігор та пояснення необхідності існування в реальному світі замість комп’ютерного [3, с. 25].
В Україні існує позитивний досвід вирішення актуальних питань молоді. Водночас існує багато викликів, пов’язаних з необхідністю самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у
суспільне життя, що розвиватиме її національну свідомість на основі сус-
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пільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме
молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень
її громадянських компетентностей, її спроможність бути самостійним,
життєстійким, активним, патріотичним і відповідальним учасником суспільного життя.
Таким чином, можна зробити висновок про необхідність здійснення виховної роботи на постійній основі, а не лише відповідно до освітньою програми навчального закладу. Виховна робота з учнями та студентами має
бути невід’ємною частино навчального процесу, оскільки саме завдяки їй
у студентів формується правильний світогляд, життєві цінності та свідомість.
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Д

авно доведено, що сім`я – це первинний осередок суспільства, де
закладаються основи світогляду, здійснюється цілісний процес становлення громадянина, де формуються здібності й обдарування особистості.
Усі свідомі батьки мріють, щоб їх діти виросли розумними, сильними,
мужніми, добрими людьми. Якою буде дитина, великою мірою залежить
від батьків – від їхніх вчинків і взаємин у сім`ї, від їхніх порад і міркувань.
Атмосфера сімейного життя має вирішальне значення у вихованні майбутніх громадян. Але щоб сім`я справді відіграла дійову роль у вихованні,
слід до цього готувати молодь заздалегідь. А.С.Макаренко у „Книзі для
батьків”, що виховання дітей є великою, серйозною і дуже відповідальною
справою. Люди, які народили дитину, повинні бути вмілими організаторами свого власного життя, адже є щоденним живим прикладом для наслідування.
Зараз особливо гостро стоїть питання про підвищення престижу материнства і батьківства, про створення необхідних умов для всебічного і гармонійного розвитку дітей у сім`ї. Це необхідно постійно пам’ятати класним керівникам та викладачам коледжу у плануванні роботи зі студентами
– майбутніми батьками.
Глибоке розуміння сучасною молоддю цінності сім`ї, закономірностей
сімейних взаємин, важливості правильного виконання виховних батьківських функцій, допоможуть майбутнім батькам оптимально використати
можливості сім`ї, як осередку повноцінного сучасного суспільства.
Вивчення існуючого стану підготовки студентської молоді до сімейного життя і виховання дітей (досліджувався останні два десятиліття
О.В.Сухомлинською, М.Г.Стельмаховичем, Т.Ф.Алексєєнко, В.Г.Постовим
та іншими), а також багаторічна педагогічна діяльність, дозволяють зробити висновок, що підготовка підростаючого покоління до виконання виховних батьківських функцій є одним із соціальних чинників, який без-

172

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

посередньо впливає на стан національного виховання, а загалом і на стан
морального та фізичного здоров`я нації.
Становище, що склалося у суспільстві нині, з новою гостротою поставило проблему виховання. Ріст злочинства, алкоголізму і наркоманії серед
підлітків, збільшення числа неблагополучних сімей, низька батьківська
відповідальність, свідчить про велику кризу в суспільстві. Тож нині стоїть
проблема – як, в якому руслі і напрямку формувати сімейні пріоритети у
студентів.
Останнім часом Україна поступово стає рівноправною європейською
державою. Проявляються і нові орієнтири та тенденції в педагогіці, зокрема в підготовці молоді до сімейного життя. Найбільш видимими у цьому
процесі є такі: національний характер сімейного виховання, ріст впливу
релігії у сім`ї та державі, усвідомлення важливості духовного виховання
підростаючого покоління, розуміння людиною того, що не хлібом єдиним
вона живе, укріплення інституту сім`ї.
Національний характер сімейного виховання. Українці, як і кожна нація,
мають свої традиції та особливості виховання молоді, які вироблялися і
встановлювалися протягом довгого історичного часу. Цих неписаних народних правил та звичаїв не можна не дотримуватися. Педагоги, як і батьки, повинні знати їх та орієнтуватися на них у спілкуванні та поводженні
з підлітками.
Народ відшліфував і „пересіяв” всі національно-виховні моменти, залишивши тільки найкращі, найнеобхідніші і самі дієві. Українцям, наприклад, ніколи не було притаманне лихослів`я; до домашньої роботи дітей
завжди прилучали із самого малечку; під одним дахом, як правило, жило
кілька поколінь, і всі члени сім`ї з особливою шанобою ставилися до найстарших представників роду. Сказане дідусем чи бабусею слово не передбачало заперечень і сприймалося за істину, як старшими членами сім ї, так
і молодшими.
Певні норми були вироблені і у поводженні з сусідами, односельцями чи
просто чужими людьми.
Велику помилку роблять ті педагоги та батьки, котрі вважають сімейновиховні здобутки, вироблені українською людністю протягом історичного
часу розвитку, застарілими, старомодними і вже не придатними для втілення їх у життя в технічно і науково розвиненому ХХІ столітті. Так, може
деякі поодинокі моменти національного народно-педагогічного виховання
і мають відійти в небуття, але більшість із них і сьогодні залишаються актуальними. Адже виховання – це процес необмежений в часі, не виділений
чітким початком і кінцем. Адже підлітки наслідують не тільки сімейні і
родові особливості, але і національні. Для дітей, як і дорослих, не байду-
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же – хто були їхні предки, представники якого народу, до чого прагнули, у
яких умовах жили. Життєвий досвід предків формує їхній менталітет.
Отже, педагоги разом з батьками мають значну увагу приділяти національним рисам сімейного виховання, орієнтуватися не тільки і не стільки
на досягнення закордонних педагогів, скільки на здобутки своїх, українських вчених та досягнення народної педагогіки.
Ріст впливу релігії у сім`ї та державі. Релігія в усі часи в українців була
однією з найбільш дієвих форм впливу на особистість. Сімдесятирічне
гноблення релігії яскраво довело, що без її допомоги неможливо виховати
врівноважену, вдумливу, порядну, розсудливу, моральну і духовно багату
особистість. Релігійні канони завжди ставили людину у певні рамки, примушували дотримуватися певних життєвих правил та принципів. Як відомо, ці правила носили перш за все високий морально-етичний характер.
Батьки самі намагалися дотримуватися цих принципів, до цього привчали
і своїх дітей. Виходячи з цього, стає зрозумілим, що готуючи підлітків до
виконання виховних батьківських функцій, потрібно пам’ятати про важливість релігії у цьому процесі. Релігія, як ніякий інший фактор, плекає і
загартовує у людині совість, адже саме совість є тим внутрішнім голосом,
якого не можна підкупити, який не йде на жоден компроміс. Совість – це
закон, який людина не встановлює сама перед собою, але який разом з тим
невблаганно заставляє людину підкорятися йому. Совість постійно нагадує, що треба робити добро, а зло відкидати. Підлітки, як майбутні батьки,
повинні розуміти, що важливо не тільки слухатися голосу своєї совісті, але
і дбати про неї, виховувати її. А найкраще виховується совість тільки тоді,
коли ми живемо у гармонії з нею.
Релігія допомагає також усвідомити важливість духовного виховання
підростаючого покоління, розумінням людиною того, що не хлібом єдиним
вона живе.
Над проблемою взаємозв’язку матеріального і духовного світу людство
почало замислюватися ще на зорі свого виникнення. Протягом історичного
часу розвитку в апогей позмінно виходила то та, то інша цінність. Нині
проблема духовності стоїть як ніколи гостро. Сучасна родинна педагогіка,
як і суспільство загалом постало перед вибором системи вартостей. Тому
конче необхідно, щоб викладачі, класні керівники, батьки і студенти, як
майбутні батьки, зрозуміли, що провідним напрямком виховання має бути
розвиток духовної сфери життя дитини; що духовні потреби не даються
генетично, а формуються, виховуються, передаються людині у процесі її
залучення до культури, мистецтва, естетики.
Сучасні батьки часто забувають тезу відомого чеського педагога
Я.А.Коменського про те, що в першу чергу треба піклуватися про дитячу
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душу, а не про „зовнішню оболонку”. Тобто підлітків необхідно виховувати з чітким усвідомленням і розумінням того, що ми живемо не для того,
щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Всі учасники виховного процесу повинні бути переконані, що у суспільстві має панувати духовність, а матеріальні блага є лише доповненням до неї.
Утвердження інституту сім`ї. В різні історичні епохи кілька разів робилися спроби сімейне виховання замінити громадським. Така спроба була
зроблена і в ХХ ст. В умовах соціалізму сімейне виховання було майже
замінено регламентованим громадським вихованням: ясла - дитячий садочок - школа – післяшкільний навчальний заклад. В усіх цих структурах
навчання і виховання орієнтувалося на середньостатистичну дитину, без
врахування статевих, сімейних, національних, індивідуальних та інших
особливостей. Така однобічність тенденцій педагогіки вела до формування пасивних членів колективу, а як наслідок – до поступового саморозкладання суспільства. Україна успішно розвиватиметься лише тоді, коли не
тільки буде повністю відновлено інститут і статус сім`ї, а й надаватиметься
їй особлива роль у державотворчому процесі.
Батьки мають виховувати дітей як рівноправних і повноправних громадян своєї держави, з усвідомленням того, що окрема сім`я є її життєдайним
джерелом. Тож виховання – це цілеспрямований процес, у якому мають
збігатися інтереси сім`ї, держави і в цілому суспільства.
Таким чином, сучасні тенденції підготовки підлітків до створення сім`ї
та виконання виховних батьківських функцій мають бути зорієнтовані на:
- усвідомлення важливості ролі сім`ї у державотворчому процесі;
- національні виховні традиції;
- релігію, як один із основних позитивних виховних компонентів;
- загальнолюдські духовні цінності.
Від цих факторів значною мірою залежатиме подальший шлях становлення підростаючої особистості.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

О

сновну роль в особистісному розвитку здобувачів освіти відіграють
заняття з української мови і літератури.
З метою підвищення ефективності занять з української мови та літератури поряд з традиційними методами виникає потреба використовувати
інтерактивні технології навчання, які активізують процес особистісно-орієнтованого навчання.
В Україні розроблена та використовується технологія інтерактивного
навчання О.І. Пометун, а О.І. Когут в методичному посібнику «Інноваційні технології навчання української мови і літератури» містить рекомендації
щодо впровадження інноваційних технологій навчання української мови і
літератури .
Аналіз наукової літератури показав, що інтерактивний метод — це певний підхід до навчального процесу, пов›язаний з вивченням навчального
матеріалу в ході інтерактивного уроку.
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п’яти елементів: а) мотивація; б) оголошення, представлення теми та очікуваних
навчальних результатів; в) надання необхідної інформації; г) інтерактивна
вправа; д) підбиття підсумків, оцінювання результатів [2, с. 85].
Мотивація. Мета цього етапу - сфокусувати увагу здобувачів освіти на
проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Це може бути і коротка розповідь викладача, і бесіда, і демонстрування наочності, і нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм», «мікрофон», «сторітелінг»
тощо). Наприклад, при вивченні теми «Фразеологізми» можна використати прийом «сторітелінг» і розказати історію про подорожі в різні країни та
відчуття самотності, тому що тебе оточують люди, які розмовляють іншою
мовою. Але, коли ти чуєш рідну мову в чужій країні, ти оживаєш і людина
стає рідною для тебе, і це, в першу чергу, завдяки рідній мові, яка постає
як жива істота зі своєю душею. І можна поставити проблемне запитання:
«Який розділ мовознавства є душею мови?»
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Оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних результатів. Мета цієї частини заняття - сприяти розумінню здобувачами освіти
змісту їхньої діяльності , при цьому доцільно залучати всіх їх до визначення очікуваних результатів.
Формулювання результатів викладачем під час проєктування є
обов’язковою процедурою. Здобувачі освіти повинні розуміти до чого їм
потрібно прагнути і як перевірятимуть прогрес у навчанні. З цією метою
можна назвати тему заняття або попросити когось із здобувачів освіти прочитати її, оголосити очікувані результати за текстом посібника або за записом викладача на дошці, зробленим заздалегідь. Наприклад, можна роздати здобувачам картки з переліком запитань до теми уроку, попросити
їх позначити ті запитання, відповіді на які вони вже знають «+», а в яких
сумніваються – «?», в кінці уроку, в підсумку, знов звернутися до цих запитань і побачити свій прогрес
Подання необхідної інформації. Мета - надати здобувачам освіти інформацію виконання практичних завдань за мінімально короткий час. Це може
бути читання тексту підручника, опанування інформацією за допомогою
технічних засобів навчання або інших видів наочності. Так, на занятті з
української мови при вивченні теми «Складні випадки правопису м’якого
знака» подати необхідну інформацію можна у вигляді довідки «Правопис
м’якого знака», а на занятті з української літератури за темою «Колоритні
людські характери в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» можна
запропонувати здобувачам освіти роботу в групах, де кожна група повинна
виписати з підручника цитатну характеристику чоловічім чи жіночим образам повісті.
Інтерактивна вправа - центральна частина заняття. Метою є засвоєння
навчального матеріалу, досягнення результатів. Наприклад, на заняттях
з української мови при вивченні теми «Вживання великої літери» можна
попросити здобувачів освіти пригадати історію назви міста Кривий Ріг і
записати її, правильно вживаючи слова з орфограмою «Велика літера» ,
також можна запропонувати вправу на редагування тексту, застосувавши
метод «Я- редактор», а на заняттях з української літератури при знайомстві
з життям та творчістю письменників можна застосовувати метод «навчаючись – учусь», де здобувачі освіти обмінюються фактами, які записані у
них на картках.
Рефлексія є невід’ємним і найважливішим компонентом інтерактивного
навчання . Вона здійснюється в різних формах: у вигляді індивідуальної
роботи, роботи в парах, групах, дискусії, у письмовій та усній формі. Реф-
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лексія застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після закінчення певного етапу навчання.
У якості рефлексії після окремих вправ чи фрагменту заняття можна запропонувати усне обговорення за запитаннями: З якою метою ви робили
цю вправу? Які думки чи почуття вона у вас викликала? Чого ви особисто
навчились? Чого б хотіли навчитись у подальшому? Чому в кінці уроку я
кращий ніж на його початку?
Підсумки є найважливішою частиною інтерактивного заняття. Саме
тут чітко простежується зміст проблеми, підбивається підсумок засвоєних
знань і встановлюється зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що ще треба
засвоїти у майбутньому.
Використання інтерактивних технологій в освітній діяльності дозволяє
формувати уміння та навички у тих, хто навчається, збагачувати власний
досвід через моделювання різних соціальних ситуацій [1, c. 10].
Застосування інтерактивних методів на заняттях з української мови і
літератури має свої особливості. Цей процес передбачає формування мовленнєвих навичок, які дозволяють володіти певними операціями: відбір
потрібних для оформлення думки слів.
На заняттях з української мови та літератури я використовую такі методи: творчі дискусії, в ході яких вони захищають та відстоюють свої позиції.
Так, наприклад, при вивченні роману В. Підмогильного «Місто», можна
провести дискусію «Стефан Радченко – завойовник міста чи його жертва?», де здобувачі освіти повинні висловити власну думку і навести приклади з твору. Також використовую дидактичні ігри, моделювання різних
ситуацій , створення колективних проектів. Так, на занятті з української
літератури при вивченні теми «Образи й символи повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» можна організувати роботу в групах над створенням колективних проектів, де 1-ша група досліджує міфологічні персонажі, 2-га група працює над образами-символами твору, 3-тя група готує
інсценізації уривків твору, 4-та група малює ілюстрації до твору.
На заняттях з української мови застосовую різні інтерактивні вправи,
такі як : «мовний конструктор» , «графологічна експертиза», «орфографічне коло дружби». Так, при вивченні теми « Основні ознаки фразеологізмів. Національна специфіка та джерела фразеологізмів» застосовую такі
вправи як «малюнковий диктант», «вправа-експеримент» ( підміна фразеологізмів їхніми значеннями у реченні), робота з роздатковими картками,
вправа-гра «вірю-не вірю» та ін.
Отже, застосовування різних інтерактивних методів на заняттях з української мови і літератури сприяє підвищенню ефективності занять , інтер-
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есу до предмета та читацької активності, розвитку навичок самостійної та
спільної діяльності, оптимізації соціально – особистісного росту здобувачів освіти та формуванню готовності до подолання труднощів навчання та
життя.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядається доцільність використання засобів ІКТ на різних етапах заняття для формування і розвитку компетенції здобувачів
освіти в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Наводяться приклади використання таких засобів ІКТ: MSPowerPoint як
засіб створення інтерактивних презентацій; Google сервіси; сервіс створення інтерактивних додатків (пазл, кросворд та ін.) LearningApps.
Ключові слова: ІКТ, інформаційно-комунікативні технології
The article considers the expediency of using ICT tools at different stages
of the lesson for the formation and development of competence of students in
the field of information and communication technologies. Examples of the use
of the following ICT tools are given: MS PowerPoint as a means of creating
interactive presentations; Google services; service for creating interactive
applications (puzzle, crossword puzzle, etc.) LearningApps.
Key words: ICT, information and communication technologies
Аналіз попередніх досліджень.
В Україні даній темі присвятили дослідження такі науковців, як:
О. Бондаренко, Р. Гуревича, В. Заболотного, М. Кадемії, Г. Козлакової,
О. Міщенка та ін. Самою розробкою і впровадженням у навчальний процес
нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як:
О. Дмитреєва, С. Новиков, Т. Полілов та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність використання
ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп’ютерних
технологіях закладені невичерпні можливості для навчання студентів на
якісно новому рівні. Інформаційно-комунікаційні технології міцно увійшли в наше життя, стали звичним інструментом професійної діяльності,
а особливо під час дистанційного навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології — це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для
підвищення ефективності різних видів діяльності [1, с. 2].
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Постійно збільшуються обсяги інформації, оновлюються і вдосконалюються засоби ІКТ. Перед викладачами виникає проблема: яким чином не
тільки навчити студентів використовувати конкретні засоби інформаційнокомунікаційних технологій, а й навчити вибирати оптимальні засоби для
вирішення поставлених завдань, навчити пов›язувати навчальний зміст з
власним життєвим досвідом, сприяти розумінню важливості підготовки в
освітніх галузях та ІКТ в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Сприяти вирішенню даної проблеми, на мій погляд, буде особистий
приклад викладача: демонстрація доцільного використання викладачем засобів ІКТ в залежності від завдань, що вирішуються на конкретному етапі
заняття.
Етап актуалізації знань і умінь є важливою частиною сучасного заняття в рамках освітнього процесу. Основним дидактичним завданням, яким
керується викладач, плануючи заняття, є систематизація наявних проблем
студентів знань, навичок, умінь, що стосуються тематики заняття. Підвищити ефективність проведення етапу дозволяє сервіс LearningApps, який
дозволяє повторити вивчений раніше матеріал в інтерактивній формі. Це
може бути як пазл, так і вікторина або завдання знайти пару. Наприклад,
на занятті по темі «Органічні сполуки» збираємо пазл, для кращого засвоєння і розуміння класифікації органічних речовин. Організація повторення
матеріалу за допомогою інтерактивного пазла дозволяє охопити всю групу.
Ігрова форма допомагає комфортному входженню в навчальний процес і
позитивному настрою на подальші дії.
На етапі визначення мети занурення в тему доцільно провести з використанням презентації MS PowerPoint. Залежно від місця заняття в системі можна скласти інтерактивний кросворд, ребус або пазл, рішення якого
виводить студентів на тему заняття. Все це можливо організувати раніше
зазначеним сервісом LearningApps, що дозволяє виконувати завдання, як
біля дошки, так і індивідуально за своїми комп’ютерами.
На етапі засвоєння нових знань можна організувати роботу, в процесі
якої здобувачі освіти вивчають новий матеріал самостійно, виконуючи
конкретні завдання з пошуку та систематизації інформації, подання інформації в необхідній формі. Наприклад, працюючи в єдиному документі
(Google Презентація), знаходять в мережі Інтернет інформацію по тему
заняття: цікаві факти про органічні речовини, способи добування, записують властивості речовин . Після заповнення свого слайда кожен здобувач
може ознайомитися зі слайдами всіх здобувачів освіти. Якщо матеріал для
студентів новий і складний для самостійного засвоєння, то краще вико-
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ристовувати інтерактивну презентацію в MS PowerPoint для підвищення
наочності пояснення матеріалу викладачем.
Між етапами заняття рекомендується провести динамічну паузу. Зараз
є безліч відео-фрагментів, що дозволяють провести «зарядку», але можна
створити свій алгоритм. Наприклад, слайд для організації динамічної паузи в презентації до заняття може являти собою анімований алгоритм, завдяки якому студенти виконують вправи на зняття м’язового навантаження
і зарядку для очей. Доцільна організація виконання проєктних і творчих
робіт, в тому числі мережевих (Google сервіси), спрямованих на застосування досліджуваного матеріалу
Етап рефлексії - це етап заняття, в ході якого здобувачі освіти самостійно оцінюють свій стан, свої емоції, результати своєї діяльності. На етапі
рефлексії використовую Google Форми, які дозволяють опитати студентів.
Результати відповідей вносяться в таблицю, в якій можна детально переглянути всі варіанти відповідей. Всі результати, представлені у формі таблиці, в подальшому зручно статистично обробляти і групувати. Крім того,
кожен користувач, який відповів на питання форми, може отримати узагальнену інформацію у вигляді порівняльних графіків і діаграм.
Підводячи підсумки, можна сказати, що на вибір застосування ІКТ, яке
дозволить найбільш ефективно провести той чи інший етап заняття, впливають: місце заняття; завдання етапу; складність навчального матеріалу;
новизна знань, які здобувачі освіти повинні засвоїти (закріпити, застосувати, показати) в процесі етапу; наочність навчального матеріалу; можливість (неможливість) організації спільної роботи. Кожне з наведених програмних засобів є лише інструментом в руках викладача, який в першу
чергу повинен визначити, що саме треба донести студентам, і, тільки виходячи з цього, будувати сценарій заняття і доцільно застосовувати сучасні
засоби ІКТ.
Список використаних джерел
1. Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі //
О. Биков. Школа. 2008. № 7. С. 2-5
2. Бурік М. Стан та тенденції розвитку системи освіти України в умовах глобалізації / М. Бурік. Київ: Четверта хвиля, 2007. 48 с.
3. Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання / В.М. Кухаренко//
Інформаційні технології в освіті. 2015. № 24. С. 53 – 67.

182

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

Ковтун Н. В.,
завідувач відділення, викладач вищої
математики та економічної теорії,
ВСП «Фаховий коледж інформаційних
технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного
університету», м. Київ

ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА
МАТЕМАТИКА» (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Анотація. У даній статті проаналізовано основні види дистанційних
занять для здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти на прикладі дисципліни «Вища математика», а також роль викладача в системі
дистанційного навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, вища математика, види занять,
платформи Google.
На сучасному етапі розвитку освіти, науки і технологій, актуального
значення набуває проблема дистанційного навчання як особливого процесу набуття знань, умінь, навичок, заснованого на застосуванні спеціальних
засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Ефективність дистанційного навчання залежить від наступних компонентів: якості навчальних матеріалів; технічної основи організації дистанційного навчання; методики організації та проведення навчання; активної
участі викладача в процесі навчання. Дві останні складові займають надзвичайно важливу роль.
Організація дистанційного навчання передбачає здійснення процесу навчання відповідно до освітньої програми закладу освіти та забезпечення
виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти, використання конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем
(електронних освітніх платформ) та комунікаційних інструментів.
Для ефективної роботи в цій системі викладач має бути компетентним
не тільки в галузі класичної педагогіки, але й володіти знаннями в галузі
інформаційних технологій, методиці організації та проведення дистанційного навчання, враховувати психологічні особливості взаємодії учасників
освітнього процесу дистанційного навчання.
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Оскільки, дистанційне навчання - це процес набуття компетентностей
здобувачами освіти, який відбувається зазвичай за опосередкованої взаємодії віддалених одне від одного учасників освітнього процесу, то організовувати його потрібно у спеціалізованому середовищі, яке функціонує
на базі сучасних технологій. Наш заклад освіти для організації дистанційного навчання зупинився на використанні платформи Google. Оскільки, з
метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх
програм, потрібно працювати як в синхронному, так і в асинхронному режимах.
Для ефективного застосування елементів дистанційного навчання, забезпечення надійної автентифікації студентів, налагодження зворотного
зв’язку зі здобувачами освіти та колегами, кожному учаснику освітнього
процесу було створено корпоративні акаунти - електронні пошти на домені
kitz.nau.edu.ua. Корпоративні акаунти є не поодинокими обліковими записами Google. Вони об’єднані в одну мережу та систематизовані по групах в
залежності від структурного підрозділу. Завдяки ним можна користуватись
розширеним пакетом додатків Google Apps.
Для початку роботи в додатку Google Classroom потрібно створити класи з відповідних дисциплін, надати код доступу здобувачам освіти для приєднання та посилання для швидкого переходу в відеорежим спілкування.
Вища математика – достатньо складна дисципліна, яку освоїти самостійно надзвичайно важко навіть найбільш здібним студентам. Основними
видами занять згідно робочої навчальної програми є лекції та практичні
заняття.
Лекції – це основна традиційна форма проведення навчальних занять у
закладах фахової передвищої освіти, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Під час дистанційного навчання лекції з «Вищої математики» повинні відрізнятися двома важливими характеристиками: мультимедійним вмістом і системою гіпертекстових посилань.
Це не повинна бути копія паперового варіанту. Завдання й призначення
її набагато ширші. З огляду на те, що їх обсяг практично не обмежений,
виникає можливість в них більш ґрунтовно і докладно викласти зміст навчального матеріалу, текст супроводжувати ілюстративною інформацією,
мультимедійним забезпеченням, вводити поняття, що характерні для даного навчального предмета, контролювати засвоєння навчального матеріалу,
здійснювати виховну роботу. Потрібно, щоб в лекції відображався не тільки зміст освіти, а щоб вона була засобом навчання.
Одним з найбільш пристосованих та зручних у використанні інструментів для проведення дистанційних занять є програма Google Meet, вона до-
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помагає розширити можливості онлайн-навчання і провести заняття з тією
ж ефективністю, як і очні.
Проаналізувавши можливості впливу відео-контенту на сприймання
інформації студентами найкраще демонструвати лекцію у вигляді презентації, оскільки матеріал викладається коротко і чітко, є більш ширший
супровід-пояснення викладача і можна одразу показати зв’язок теорії з
практикою.
Можливості роботи в програмі PowerPoint досить широкі , оскільки
вона пропонує різноманітні, заздалегідь виготовлені, шаблони та дизайни
для користувачів. А за допомогою застосування анімацій, щодо появи формул, викладання матеріалу є доступним та цікавим.
Практичні заняття з «Вищої математики» необхідні для того, щоб студенти, під керівництвом викладача, розв’язували приклади і задачі з метою
практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набули практичних навичок роботи з формулами.
Їх виконання допомагає здобувачам освіти більш повно зрозуміти навчальний матеріал, навчитись практично його використовувати, що безумовно сприятиме включенню отриманих знань і умінь в систему наявних.
Тобто, організація дистанційного навчання без виконання практичних занять не буде ефективною, оскільки дистанційне виконання практичних робіт в більшій мірі, ніж традиційне, спонукає до абстрагування, з’ясування
причино-наслідкових зв’язків між явищами, що вивчаються.
Значний вплив на практичну підготовку студентів в процесі дистанційного вивчення дисципліни «Вища математика» мають вправи. Вони можуть бути типу «від теорії до практики», «використай отримані знання»,
«з’ясуй, за допомогою якої формули можна розв’язати приклад» тощо. Як
варіант, для закріплення нової теми, можна виконати тестові завдання.
Доцільно і при викладі нового матеріалу, і при закріпленні на практиці
знань, користуватися додатком Jamboard – це цифрова дошка для конференцій, на якій користувачі і учасники заняття можуть записувати свої ідеї
та зберігати їх у хмарі для подальшого доступу з будь-якого пристрою.
Можна заздалегідь приготувати матеріал та використати записи на дошці
для фронтального опитування.
Важливою складовою в методиці організації дистанційних занять з дисципліни «Вища математика» є контроль знань і умінь. До тих проблем,
які характерні для традиційного навчання, додаються нові, переважно
пов’язані з об’єктивністю оцінювання.
Поширеними способами оцінювання навчальних досягнень при вивченні «Вищої математики» на дистанційному навчанні є такі: тестування,
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анкетування, виконання практичних завдань, які надсилаються викладачу,
участь у чатах, робота над спільними проектами тощо. Особлива увага повинна приділятися контрольним роботам, оскільки діти працюють вдома,
під рукою в них є всі доступні заходи, тому варіант роботи повинен бути
виключно індивідуальним для кожного.
Найбільш надійним, технологічним і доступним є оцінювання шляхом
тестування – це використання спеціально підготовленого набору завдань,
що дозволяють об’єктивно оцінити знання студентів за допомогою статистичних методів. Для створення тестів використовую додаток Google Forms.
Особливістю сервісу є те, що при заповненні запропонованих форм вся інформація в автоматичному режимі акумулюється в спеціальних таблицях і
обробляється, що дає змогу отримати звіт із відповідними діаграмами. Це
полегшує роботу педагога і дозволяє скоротити час для обробки даних та
їх систематизації.
Зміст тестових завдань повинен мати чітку цільову спрямованість, тобто
визначити те, що повинен знати і вміти студент на даному етапі навчання з
певної теми, розділу тощо.
Створення матеріалів для дистанційного вивчення дисципліни «Вища
математика», з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
значно підвищує не тільки рівень знань студентів і професійних здібностей викладачів, але й дає розуміння того, яке поглиблене й розвинене навчання зараз потрібне суспільству. Важливу роль тут відіграє спілкування
учасників освітнього процесу, пошук знань, можливість аналізувати та
безконфліктно обговорювати альтернативні погляди, що сприятиме обміркованому прийняттю рішень і якісному розвитку суспільства.
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С

успільство повинно швидко реагувати на ті виклики, які ставить
перед ним сучасна реальність. Світова пандемія змусила шукати
нові способи для забезпечення життєдіяльності кожної галузі. Не винятком стала і освіта, зосередивши свою увагу на удосконаленні методів та
підходів дистанційного навчання. Тому стрімкий розвиток дистанційної
освіти є невід’ємною частиною цього процесу. Актуальність даного питання продовжує зростати, адже педагоги розуміють нагальну необхідність
подальших досліджень. Існує безліч підходів та тлумачень терміну «дистанційна освіта». Наприклад, за «Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20.12.2000 р. «Дистанційна освіта – це форма навчання,
рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується,
в основному, за технологіями дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання» [3]. Загалом дистанційне навчання розширює
можливості здобуття освіти дітьми, які не можуть відвідувати заклади
освіти з різних причин (стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо),
а також забезпечує неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин. Дистанційне навчання (на відміну від сімейного навчання та екстернату) забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне
відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за потреби)
підтримки в освітньому процесі [1].
Дистанційна освіта може ефективно застосовуватися при вивченні іноземної мови студентами на будь-якому етапі навчання. Для цього необхідно забезпечити студентів такими методичними матеріалами, які б спрямовували їх на самостійний розвиток власної іншомовної комунікативної
компетенції, спонукали до набуття та тренування необхідних лінгвістичних навичок, а також активного творчого пошуку, забезпечували необхідні
умови для засвоєння нового мовного матеріалу з подальшим практичним
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використанням. При організації дистанційного навчання доречно дотримуватися таких порад: не використовувати нові технології тільки через те,
що це сучасний процес навчання, вони необхідні для того, щоб підтримати
потреби ваших студентів; необхідно створити спосіб перевірки і розвитку
їх навичок, який допоможе визначити ефективність навчання; потрібно
зрозуміти потреби і обставини, в яких знаходяться студенти, можна скористатися коротким опитуванням; забезпечте час для спілкування ваших
студентів один з одним – це чудово розвиватиме навички діалогічного мовлення. Важливо також забезпечити процес критичного мислення студенів.
Зрозумівши потреби своїх студентів, необхідно створити настрій, який
сприяв би точному визначенню проблеми і пошуків шляхів для її успішного вирішення. Зворотний зв’язок можна забезпечити за допомогою чатів,
які використовуються для різноманітних обговорень, і є невід’ємною частиною усіх інтернет платформ.
Під час здійснення дистанційного навчання англійської мови необхідно
враховувати те, що базовим компонентом змісту навчання іноземних мов є
не основи наукових знань, а способи діяльності, які забезпечують засвоєння різних видів мовної діяльності: аудіювання, читання, письмо, говоріння,
тобто формування умінь, пов’язаних зі спілкуванням. Крім того, предмет
«Іноземна мова» вважається «безпредметним», що означає можливість
спілкування на будь-які теми залежно від віку, інтересів, уподобань здобувачів освіти. Істотною відмінністю можна вважати і щільність спілкування
(об’єм мовної практики) й об’єм навчальних дій, які мають дуже тісний
взаємозв’язок. Названі особливості важливо враховувати в організації дистанційного навчання іноземної мови [2, с. 252].
Практика дистанційного навчання показує, що для успішного навчального
процесу та якісного вивчення іноземної мови високоефективним є проведення
онлайн-занять. Для цього підійдуть такі платформи, як Zoom, Microsoft Teams,
Google Meet, Skype тощо. Наприклад, розглянемо одну з цих популярних
платформ Zoom. Це сервіс для проведення онлайн конференцій, тренінгів та
вебінарів. Викладачі використовують цей інструмент для проведення онлайн
занять з відео високої якості через персональний комп’ютер, ноутбук, планшет чи мобільний телефон. Платформа дуже зручна для викладання іноземної
мови, тому що дає можливість викладачу використовувати різні види завдань,
які забезпечують розвиток усіх видів діяльності. Тут можна продемонструвати електронний підручник, презентацію, відео та аудіо записи тощо. Режим
“Whiteboard” дає змогу викладачеві малювати та використовувати схеми для
наочної демонстрації певних понять та лексики з теми заняття. Функція запису дає змогу записати онлайн-заняття, щоб учасники могли, за потреби,
переглянути його після завершення. Добре підходить для повторення грама-

188

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

тичного матеріалу, який розглядався на онлайн занятті. Ефективним прийомом удосконалення іноземної мови можна вважати тематичні презентації, які
чудово доповнюють пояснення викладача або проектну діяльність студентів.
Презентації можна використовувати як для початкового рівня знань у здобувачів освіти, так і для високого. Використання такого виду навчальної діяльності
дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу. Презентація дозволяє впливати одразу на декілька видів пам’яті: зорову, слухову, емоційну, а
подекуди і моторну. При організації онлайн-заняття з використанням презентації навчальний матеріал представляється наочно та доступно. У процесі виступу здобувач освіти має можливість використовувати ключові слова, схеми,
таблиці, картинки. Це дозволяє висловлення будувати послідовно, розгорнуто,
впевнено і виразно.
Для забезпечення асинхронної взаємодії можна використати такі платформи, як Google Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо. На них можна розмістити посилання на різні матеріали та діяльності. Детальніше можна зупинитися на використанні платформи Google Classroom, яку найбільше вподобали
педагоги. За допомогою цього інструменту викладач може створити віртуальний навчальний клас і розміщувати всі необхідні матеріали. Дуже зручно
створений електронний журнал оцінок, який відображає результати студентів
по розміщених в класі завданнях. Викладач може виставити також термін виконання завдань. Для викладання іноземної мови цей ресурс є корисний тим,
що тут можна розмістити завдання будь-якого типу для повторення матеріалу
та самостійної роботи. Можна розмістити завдання у вигляді документу, презентації, аудіо або відео запису або дати на них посилання. Ресурс зручний для
створення власних тестів як по граматичному, так і по лексичному матеріалу.
Платформа передбачає виставлення загальних оголошень для групи, а також
індивідуальне спілкування в особистих кабінетах студентів. Функціональні
можливості сервісу дуже зручні і доступні, тому він є ефективним для використання під час дистанційного навчання. Плюсами є те, що всі завдання зібрано в одному місці, студенти отримують нагадування про здачу домашніх
завдань, викладач має можливість бачити всі оцінки студента за всі завдання
та надавати зворотній зв’язок. Студенти можуть прикріплювати виконані завдання в різних форматах. До мінусів платформи педагоги віднесли її перевантаження та зникнення файлів. Але більшість опитаних педагогів планує
користуватися цією платформою і в майбутньому [4].
Дистанційне навчання передбачає не тільки виклад матеріалу та його
опрацювання, а також і контроль знань. До найбільш поширених форм
онлайн-оцінювання відносять: виконання тестових завдань, написання
самостійних, контрольних і творчих робіт, заповнення таблиць, підготов-

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

189

ка проектів тощо. Такі форми використовуються для перевірки читання,
аудіювання і письма. Викладач оцінює завдання і надає рекомендації за
допомогою коментарів у приватних повідомленнях. Говоріння студентів
оцінюється через усне онлайн-опитування у синхронному режимі.
Працюючи над покращенням якості дистанційного освітнього процесу,
педагоги поступово впроваджують нові методики викладання, вирішують
безліч проблемних запитань і перебувають у постійному пошуку нового
і якісного навчального матеріалу. З власного досвіду можна перелічити
позитивні сторони дистанційної освіти: навчання у своїй зоні комфорту – створення власного навчального простору; ознайомлення з різними
онлайн платформами – розвиток своєї цифрової грамотності; комфортне
виконання письмових робіт – незалежність від місця та часу виконання
завдань, наприклад, додатковий час на опрацювання аудіо- та відео файлів, які необхідні для виконання завдань; викладач має можливість використовувати різні способи викладу інформації – наприклад, зробити запис
уроку з пояснення граматичного матеріалу і забезпечити доступ студентам для його повторного перегляду. На жаль, крім переваг можна згадати
і недоліки дистанційної освіти: ізоляція студентів і обмежені можливості
для живого спілкування; навчання в ситуаціях, які могли відволікати; проблеми технічного характеру; проблема самодисципліни та самоорганізації
окремих студентів.
Отже, перехід на дистанційне навчання дав можливості отримати новий досвід як для викладачів, так і для студентів. Майбутнє вимагає докорінних змін у системі освіти, тому зараз здійснюються важливі кроки у її
оновленні. Робота з дистанційною освітою продовжує удосконалюватися.
Багато спеціалістів працює над якісним та ефективним змістом, який забезпечить очікуваний результат.
Список використаних джерел
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Бердичівський педагогічний фаховий
коледж Житомирської обласної ради

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ
ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ)

Д

истанційна освіта характеризується взаємодією учасників освітнього процесу з носіями та джерелами нових знань. Особливістю
онлайн- навчання є самостійність і особистісна відповідальність людини
за вибір програми дистанційної освіти, терміни і якість її проходження.
Яким способом організувати заняття, щоб студенти тебе почули? Як не
втратити здобувача освіти у часи пандемії? Сучасний викладач має йти в
ногу не лише з вимогами МОН, а й володіти різноманітними програмами.
Мета статті. Молодь зацікавлена й потребує отримання відповідних
знань. Оскільки сучасні ІКТ цікаві й значущі для молоді, то вони повинні
бути одним з основних змістових компонентів сучасної освіти.
На запитання про ефективність різноманітних форм та методів під час
дистанційного навчання відповісти нелегко. Спробуємо на основі власних
соціологічних досліджень узагальнити вимоги здобувачів освіти, зокрема
студентів Бердичівського педагогічного фахового коледжу, до проведення
дистанційного навчання. У ході анкетування з’ясовано, що найсприятливішими для засвоєння інформації є безкоштовні сервіси, які дають можливість працювати з будь-якого гаджету , ІКТ-засоби, які сприяють засвоєнню інформації через візуалізацію, виконання яких передбачає мало часу.
У запропонованій розвідці спробую проаналізувати інструменти, які допомогли організувати навчальні заняття в онлайн-режимі.
1.
Програми для запису:
Bandicam
https://www.bandicam.com/ua/
Програма, за допомогою якої зручно записувати навчальні відео. Доступними є безкоштовні відеоролики до 10 хв, при цьому логотип зберігається. Саме ця програма стане в нагоді тим, хто має бажання записувати
будь-що на екрані комп’ютера у високоякісне відео.
Loom
Чудовим ресурсом для запису відео є також Loom / https://apkcombo.
com/ru/loom-screen-recording-video/com.loom.android// Бажана інформація
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демонструється на весь екран, що є чудовою для запам’ятовування матеріалу.
Згадані вище програми можна застосовувати таким чином:
•
Відправити домашнє завдання студентам, у якому демонструється
пояснення матеріалу.
•
Встановлювати зворотний зв'язок зі студентами, які записують
свої відповіді на попередньо отримані від викладача запитання.
•
Записувати супроводи презентацій (переважно студентських) для
створення проєктної роботи тощо.
2.
Програми для взаємодії з документами:
Kami
https://www.kamiapp.com/
Нерідко трапляється, що працювати потрібно з підручниками у форматі
ПДФ, які неможливо редагувати. Але завдання, розміщені в них, можуть
урізноманітнити навчальний процес. У цьому випадку варто застосувати
згаданий вище ресурс. Після безкоштовної реєстрації Kami зберігається на
Gooogl Диску.
Студенту потрібно лише відкрити пересланий викладачем документ
за допомогою цього додатку. Виконуючи домашні завдання (наприклад, з
української мови), здобувачі освіти можуть виконувати такі дії:
Підкреслити члени речення.
Закреслити слова, які не відповідають орфографічним нормам.
Дописати власні варіанти відповідей.
Враховуємо, що сучасна молодь полюбляє писати у смартфонах, надає
перевагу завданням, які потребують мало часу. Саме тому Kami є чудовим
додатком для роботи з документами.
3.
Для проведення перевірки тестуванням використовуємо наступні
форми:
• Google forms for tests Робимо тести, програма самостійно перевіряє.
Працює як опитування в Гугл формах. Також можна додавати аудіо/відеофайли та запитання до них. Запитання можуть стосуватися тексту, картинки тощо. Студенти мають змогу завантажувати своє відео у відповідь
(наприклад, для перевірки усного мовлення).
• Тести в Google Docs Завантажуємо тести на власний Гугл диск, переводимо у формат google docs. Даємо індивідуальні посилання на редагування здобувачами освіти. Спостерігаємо за виконанням у реальному часі.
При цьому є змога перевірити, підкреслити, виправити. Маємо змогу поставити вподобайку, усміхайлик за коректні відповіді.
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• Тести в Word Відправляємо файл Word з тестом на пошту /Viber, студент вписує відповіді іншим кольором, відправляє вам на пошту.
• onlinetestpad.com
https://onlinetestpad.com/
Багатофункціональний сервер для проведення тестування та навчання.
Дає змогу створювати кросворди, ігри на логіку, опитувальники, пошуки в
текстах, загадки тощо.
Зручним є те, що реєстрація необов’язкова, достатньо ввести ПІБ в
обов’язкове поле для заповнення та відслідковувати результати в особистому кабінеті.
4.
Платформи для створення ігор та вікторин:
Stopwatch.com / online-stopwatch.com /
1. Наявність таймеру. Це дає можливість встановлювати час для виконання завдання.
2. Можливість випадкового вибору. Це дозволяє опитувати студентів,
зацікавлювати. На малюнку подається фрагмент опитування з літератури.
Викладач вносить у форму імені письменників, колесо вибору зупиняється
стихійно.

Ресурс Wordwall дає змогу
безкоштовно створити 5 ігор. До речі, вони можуть стати базою для створення нових. Вказана платформа містить наступні види завдань:
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Виконання кожного виду завдання дає змогу студенту перевірити свої
знання та активізуватися. Однією з переваг є те, що за короткий проміжок
часу можна повторити великий обсяг засвоєного.
Пропоную створені мною ігри на цій платформі:
https://wordwall.net/resource/1778635
https://wordwall.net/resource/14208920
Quizizz – популярний сайт для створення вікторин, який потребує знання англійської мови. Вікторину педагог створює на своєму комп’ютері, а
студенти мають можливість брати в ній участь дистанційно за допомогою
смартфонів. Таке тренування можу стати довготривалим, так як самі гравці
зізнаються, що запам’ятовують значно більший обсяг матеріалу.
Гра за драмою- феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»:
https://quizizz.com/admin/quiz/60490ec7ce512d001be60aff
Вікторина «Написання прислівників»:
https://quizizz.com/admin/quiz/604a21903f1751001b742738
Flippity – безкоштовний вебсервіс, який базується на таблицях Google.
Має близько 30 типів практичних завдань та інтерактивних матеріалів на
основі готових шаблонів: вікторина у формі квесту, вікторина у стилі «Своя
гра», флеш-картки, настільна гра з фішками, Бінго, стрічка часу, хмари слів
тощо. Окрім цього, сервіс дозволяє створювати декілька завдань, які роздруковуються на папері, а також має щоденні інструменти вчителя, які
спрощують роботу в класі або під час відеозв’язку.
Заслуговує на увагу те, що до кожного виду завдання є інструкція.
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Отже, сучасному здобувачу освіти не так треба подати тему, як навчити
аналізувати джерела, з якими він має діяти. Різноманітність інтерактивних платформ та їх раціональне використання створює доброзичливу, комфортну атмосферу співпраці, сприяє формуванню умінь і навичок, взаємодії, формує культуру спілкування.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАЦЬКУ ПРАКТИКУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО
ЦИКЛУ

С

трімкий розвиток інформаційних технологій і впровадження їх в усі
аспекти життя українського суспільства, є сучасним трендом, який
не можна ігнорувати. Інакше це може привести до уповільнення реформ в
Україні і стагнації суспільства в цілому. Оскільки освіта є основоположною інституцією, вона теж піддалася цифровій трансформації.
Процес діджіталізаціі освіти почався задовго до пандемії коронавіруса, але саме цей глобальний виклик прискорив процес впровадження ІТтехнологій в усі аспекти освітнього простору. Впровадження таких технологій, як система дистанційної освіти (СДО) відбувається настільки стрімко, що виникають певні труднощі і проблеми до адаптації, як викладацького складу закладу освіти, так і здобувачів освіти до таких технологій.
Після впровадження та проведення досліджень доступних систем дистанційної освіти, таких як Google Клас і LMS Moodle, які не вимагають
серйозної ресурсної бази від закладу освіти, були сформульовані основні
принципи та виявлено проблеми діджіталізаціі освітнього процесу в рамках викладання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу.
Однією з актуальних проблем такої трансформації освітнього процесу
стало впровадження СДО для викладання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу. На відміну від точних наук якість викладання гуманітарних наук набагато сильніше залежить від харизми викладача, особливо
це стосується лекційної компоненти дисципліни. Так само були виявлені,
визначені обмеженості різних СДО при діджіталізаціі методик та інновацій викладацьких практик.
Аналіз наукових публікацій виявив достатню кількість статей,
пов’язаних із загальною концепцією впровадження СДО в освітній процес. Серед вчених, які займаються дослідженнями у цій сфері, можна виді-
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лити О. Колеснікова [2], С. Шаран [5], а впровадження конкретно системи
LMS Moodle в освіті Н. Болюбаша [1], В. Логвіненко [3]. Однак більшість
наукових публікацій приділяють увагу більш концептуальним питанням і
обмежено висвітлюють конкретні практики впровадження систем дистанційного навчання для викладання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу.
Але не достатня кількість публікацій пов’язана з практичними аспектами впровадження СДО для загальноосвітніх дисциплін гуманітарного
циклу.
Якщо взяти за основу концепцію, що загальноосвітня дисципліна гуманітарного циклу складається з чотирьох компонент – теоретико-лекційної,
практично-семінарської, компоненти контролю якості освіти та придбання
компетенцій і самостійно-дослідницької, - то для кожної компоненти можна провести аналіз інструментарію, який пропонують вище згадані СДО і
сформулювати практичні принципи і методики їх застосування в рамках
педагогічної практики.
Головним критерієм при інтеграції інструментарію дистанційної освіти
в теоретико-лекційну компоненту гуманітарної дисципліни має виступати
доступність сприйняття матеріалу. У статті не буде порушено механізми
створення відео-лекцій, для технічної реалізації цього механізму існує
багато доступних інструментів. На перший план виходить проблема психологічної готовності викладача створювати такий контент. Що стосується лекційного контенту в класичному вигляді, це можуть бути, як окремі
лекції або статті, створені в окремому файлі, так і навчальні посібники, і
монографії.
Підходи до вибору СДО і його інструментів залежать від педагогічної
практики та інновації, яку застосовує викладач. Якщо СДО служить тільки як довідкова система або система підтримки студента, вибір СДО не є
принциповим. В Google Клас для реалізації такого контенту є інструмент
«Матеріал». Він дозволяє надати можливість ознайомитися студенту з
контентом, створеним в будь-якому форматі. Це може бути, як класичний
текстовий матеріал таки і контент вигляді презентацій, фото-, аудіо- чи відеофайлів. Аналогом в LMS Moodle такого інструменту виступає елемент
«Файл» з тими ж можливостями. У системі LMS Moodle існує ще один елемент - «Сторінка» для створення лекційного матеріалу. Можливості цього
елемента дуже обмежені. Він може відображати тільки текст і малюнки,
які інтегровані в текстовий контент.
Якщо викладач хоче створити більш інтерактивне освітнє середовище,
яке відповідатиме міжнародним інновація в цій області, а також студент-
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ським очікуванням від дисципліни, обраної в своїй освітній траєкторії,
то інструментів Google Клас мало. Для такого середовища краще підійде
система LMS Moodle з її інтерактивними елементами «Книга» і «Лекція».
Елемент «Книга» - це класичний інструмент для створення інтерактивного текстового контенту. Він дозволяє скомпілювати матеріал по розділах і
главам,і створити інтерактивний зміст.
Для активності студента на курсі дисципліни можна використовувати
більш складний елемент системи LMS Moodle - «Лекцію». Цей елемент
знаходиться на кордоні теоретико-лекційної та практично-семінарської
компоненти дисципліни. Його можна використовувати для створення
складних нелінійних лекцій. Де вибір шляху вивчення матеріалу залежить
від виконання якихось умов, наприклад, проходження тексту або практичної вправи.
Аналогічна ситуація складається і при аналізі можливостей систем дистанційної освіти Google Клас і LMS Moodle для реалізації практично-семінарської компоненти дисципліни. У СДО Google Клас існує базовий інструмент «Завдання», для збору і оцінювання практичних робіт студентів,
але цього недостатньо для сучасної педагогічної практики. Система LMS
Moodle має більш широкий набір елементів, ніж Google Клас. Звичайно, в
системі LMS Moodle є аналог інструменту Google Клас «Завдання», який
має таку ж назву, але більш перспективним для використання практичносемінарської роботи є елемент «Семінар». Елемент системи LMS Moodle
«Семінар» оптимально підходить загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу і дозволить вивести на новий рівень практичні заняття студентів. Цей елемент не тільки дозволяє накопичувати і оцінювати роботи
студентів, а й задіяти інноваційну практику рецензування робіт студентів
своїми колегами за допомогою заздалегідь позначених критеріїв. Це з одного боку сформує у студентів навички критичного мислення, а з іншого
боку внесе певні елементи прозорості в процедуру оцінювання, так як підсумкова оцінка буде складатися не тільки з оцінки викладача, але з рецензії
однокурсника.
Компонента контролю якості освіти в обох системах представлена набором тестових завдань. В Google Клас це інструмент «Завдання з тестом»
і «Запитання», а в LMS Moodle - елемент «Тест». На відміну від Google
Клас у системі LMS Moodle набагато більш потужний тестовий механізм.
Це реалізовано і в більш широкому виборі типів тестових завдань і методів
оцінки, а також створення банків питань, які можна використовувати в інших тестових завданнях [4].
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Самостійно-дослідницьку компоненту в системі Google Клас дуже
складно реалізувати на достатньому рівні. Можна використовувати той
же самий інструмент «Завдання» для збору і оцінки дослідницьких робіт
студентів, але це не буде стимулювати активності студентів в рамках гуманітарної дисципліни, яка вивчається. На відміну від Google Клас у системі LMS Moodle в викладацьку практику можна впровадити кілька нових
елементів. Наприклад, елемент «Глосарій» для дослідження студентами
новий термінів або нових визначень по конкретній дисципліні і створення
на основі цих досліджень довідника або словника. Інший елемент «Вікі»,
який дозволяє студентами представити свої дослідженні вигляді статті. Роботу з цим елементом можна організувати як у вигляді індивідуального
завдання студенту, так і як спільне завдання для дослідницької групи.
Висновки. Дистанційна освіта широко поширена по всьому світу і більшість провідних університетів використовують її в тій чи іншій мірі. Такий інноваційний підхід генерує нові методи і практики в освіті, які можна
застосувати в повному обсязі для викладання загальноосвітніх дисциплін
гуманітарного циклу. Як показало дослідження C. Huang [6, с. 221] перехід
на дистанційний або змішаний тип освіти не веде саме по собі до падіння
рівня освіти. На наш погляд, до падіння показників якості та успішності
освіти в рамках гуманітарних наук, як правило, веде хибний вибір інструментарію СДО або некоректне їх використання.
Список використаних джерел
1. Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle / Наукові праці. Педагогіка. 2010. Т.136. No 123. С. 19–27
2. Колесніков О. Є., Гогунський В. Д. Основні аспекти впровадження дистанційної освіти / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2012. No
1(1). С. 34–41.
3. Логвіненко В. Г. Самостійна робота студентів у середовищі дистанційного навчання Moodle. Современные инновационные технологии подготовки инженерных
кадров для горной промышленности и транспорта. Днепропетровск: НГУ. 2015. С.
348–355.
4. Павленко, О. М. Шаров, С. В. Москальова, Л. Ю. Шарова, Т. М. Коваленко,
А. С. (2019) Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle
у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 7 (3). pp.
106-121. ISSN 2307-9770
5. Шаран С. Етапи розвитку дистанційної освіти у США / Порівняльна професійна педагогіка. 2011. No 2. С. 34–4
6. Huang C. C. et al. An empirical analysis of the antecedents and performance
consequences of using the Moodle platform /International Journal of Information
and Education Technology. 2013. Т.3. № 2. Р. 217–221. doi: https://doi.org/10.7763/
IJIET.2013.V3.267.

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

199

Кульбашенко О. М.,
Відокремлений структурний підрозділ
«Бердянський машинобудівний фаховий
коледж Національного університету
«Запорізька політехніка»
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ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

М

ета цієї статті – поділитися досвідом проведення машинобудівних
квестів для здобувачів освіти як в умовах традиційного навчання в
коледжі, так і в форматі змішаного й дистанційного навчання.
Традиція проведення машинобудівного квесту була започаткована в нашому коледжі 2016 року, тоді й з’явилась ідея провести такий виховний
захід, в якому б були поєднані не лише інтелектуальна праця, мислення,
вміння знаходити правильні відповіді, використовуючи вже здобуті знання, але й активно рухатись. Цей захід проводили ми спільно з нашими
колегами і партнерами ПрАТ «Бердянські жниварки», участь завжди охоче
брали не лише студенти навчальних закладів, а й школярі старших класів.
Вже сама назва квесту – «машинобудівний» - свідчила про мету, яку ставили перед собою організатори: пропагування технічної освіти, мотивація
молоді до вивчення точних наук, виховання почуття патріотизму, любові
до рідного міста. Тож завдання стосувались історії міста та підприємств
машинобудівної галузі, визначних особистостей і діячів нашого міста, виконуючи завдання квесту, учасники мали завітати до музеїв міста та віднайти там відповідь на завдання та питання. Зі свого боку працівники музею завжди готували цікаві й водночас прості питання.
Усі команди до початку конкурсу отримували маршрутний лист з визначеними станціями, які вони мали відвідати і виконати завдання, яке там
їм запропонують господарі. Під час руху за маршрутним листом команди
спинялись на різних станціях, рухались вулицями міста, але й не забували
про дотримання безпеки життєдіяльності, тому було вирішено під час машинобудівного квесту залучити до проведення і наших колег з медичного
коледжу, які готували питання з надання долікарської допомоги при побутових травмах та на виробництві. Закінчувався квест на фінальній станції, яка організовувалась нашими колегами на підприємстві ПрАТ «Бердянські жниварки», тут же учасники представляли свої команди, складали
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вірші машинобудівникам, моделювали й розв’язували виробничі ситуації
та, звісно ж, знайомились з підприємством, яке є одним з найбільших у
нашому місті. Завершувався квест підведенням підсумків та нагородженням учасників. Але найбільшою нагородою як для учасників, так і для
організаторів квесту були позитивні емоції, драйв від пошуку відповідей
та виконаних успішно завдань. Організатори, а це викладачі циклової комісії спецдисциплін спеціальності «Галузеве машинобудування», щоразу
додавали до завдань квесту якусь родзинку, урізноманітнювали маршрут
руху команд та й сам конкурс перетворювався на справжнє дійство, яке
запам’ятовувалось усім учасникам надовго.
Та, на жаль, життя вносить свої корективи і карантинні обмеження не
дозволили нам останнім часом проводити машинобудівний квест у звичному форматі, але й відмовлятися від такого цікавого й пізнавального для
молоді виховного заходу ніхто не збирався. Тому було вирішено провести
машинобудівний квест онлайн. Звісно, такого запалу, як це було в умовах
командної роботи, коли обговорювались завдання, учасники шукали відповіді, висували ідеї, багато рухались на свіжому повітрі, не забезпечити.
Але тепер з’явилась можливість долучитись до конкурсу, який проходив
дистанційно, усім бажаючим, руйнувались усі часові обмеження, оскільки
обговорювати та виконувати завдання можна було в будь-який зручний для
учасників час і день. Єдиною вимогою для учасників команд було створити груповий чат у месенджері VIBER та назвати свою команду. Зважаючи
на те, що у січні 2022 року наш коледж відзначатиме 100-річчя від часу заснування то й квест організатори вирішили присвятити саме цій знаменній
події. Мету, яку ставили перед собою організатори - це виховання у молоді
почуття любові до рідного навчального закладу, міста, в якому вони живуть та мотивувати учасників конкурсу до вивчення технічних дисциплін,
оволодіння майбутньою професією студентів, які нещодавно прийшли
до коледжу, запалити в них вогник любові до майбутньої професії. Тому
завдання, які були запропоновані учасникам квесту, були на кмітливість,
здогадку, логічне та абстрактне мислення. До початку онлайн-квесту були
створені групові чати команд у месенджері VIBER для того, щоб бути на
постійному зв’язку з організаторами, отримувати посилання на google.
forms, де були розміщені завдання машинобудівного квесту, та відправляти
виконані завдання, контролювати час, відведений на виконання завдань.
Усі отримані від учасників виконані завдання були опрацьовані організаторами. У групових чатах команд були повідомлені результати та оголошені переможці, хоча вже всі, хто долучився до квесту – переможці,
оскільки здобули нові знання, за гарної погоди пройшлись вулицями міста
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і, певно, побачили його по-новому, звернули увагу на чудові конструкції та
скульптури, які виготовлені вправними майстрами-містянами. А, можливо, й самі захопились бажанням творити, відкривати для себе нові знання
та обдарування.
Додатки
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення машинобудівного онлайн-квесту, присвяченого 100-річчю технічної освіти в Бердянську та 100-річчю заснування Бердянського
машинобудівного коледжу (ВСП «Бердянський машинобудівний фаховий
коледж НУ «Запорізька політехніка»
Організаторами конкурсу виступає ВСП «Бердянський машинобудівний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка».
Учасники конкурсу: учнівська та студентська молодь міста (І-ІІ курси,
10, 11 класи)
Мета конкурсу: виховання патріотизму – любові та поваги до рідного
міста та його історії, любові до праці, прагнення трудитися на благо рідного міста.
Завдання конкурсу: мотивація на оволодіння технічними та точними
дисциплінами; піднесення престижу технічної освіти, професійно зорієнтувати молодь; поліпшення знань з історії міста та з його підприємствами.
Тривалість конкурсу: з 24.09.2021 по 30.09.2021 та приурочений Дню
машинобудівника.
Формат конкурсу: конкурс проводиться онлайн, усі бажаючі, як команди
так і індивідуальні учасники, можуть долучитися до виконання завдань.
З цією метою потрібно заповнити онлайн заявку на участь в машинобудівному квесті та отримати посилання на google.form. Виконані завдання,
фотографії тощо надсилаються в групові чати на VIBER. Після закінчення
конкурсу організатори квесту підводять підсумки та визначають переможців про що інформують усіх учасників.
Вимоги до виконання завдань: учасники конкурсу повинні дати вичерпну відповідь на завдання та підтвердити її фотографією.
Хід конкурсу: після виконання усіх завдань організатори конкурсу інформують учасників про закінчення квесту. Упродовж трьох днів після закінчення квесту організатори повідомляють про результати та оголошують
переможців.
Підведення підсумків: за сприятливої епідемситуації перед коледжем
або на підприємстві «Бердянські жниварки» (за згодою).
Приклади завдання, які були надіслані учасникам 1.Перерахуйте 7 чудес
Бердянська.. (+Зробіть фото на фоні одного з них та надішліть у групу ва-
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шої команди у viber) 2.Назвіть автора цих прекрасних скульптур. (+Зробіть
фото на фоні одного з них та надішліть у групу вашої команди у viber) 3.На
якому пам›ятнику міста можна знайти вимірювальний прилад?(+Зробіть
фото на фоні пам›ятника та надішліть його у групу вашої команди у viber)
4.Що не має довжини, глибини, широти, висоти, але можна виміряти?(
зробити фото з цим предметом та надіслати його у групу вашої команди
у viber) 5.Що зображено на цьому барельєфі? На якій будівлі міста його
можна знайти?( +зробити фото на фоні будівлі з барельєфом та надіслати
його у групу вашої команди у viber) Мой 6. Яка професія зашифрована у
ребусі? Мой ответ 7. Який побутовий інструмент зашифровано? 8. Який
фізичний термін зашифровано? 9.Без голови, а в шапці, Одна нога - і та без
чобота. 10.Гостре, гостре, а не ніж. Як тепер, так і раніш -Ріже все, залізо
навіть, Важну роль в верстаті править.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Анотація. У статті зосереджується увага до важливості застосування
цифрових технологій в процесі вивчення української мови та літератури
з метою підвищення якості знань та інтенсифікації навчального процесу.
Використання методів навчання із залученням Інтернет-ресурсу сприятиме активізації, зацікавленості студентів, формуванню в них цілісного уявлення про етапи життя й творчості письменників, кращому усвідомленню
й засвоєнню матеріалу практичного заняття. Ключові слова: цифрові технології, наочність навчального процесу, презентації фрагментів заняття,
мультимедійні засоби навчання.
Постановка проблеми. В умовах дистанційного навчання студенти
можуть вчитися незалежно від місця перебування та часу, удома чи на
роботі. Навчальні досягнення можна оцінювати на відстані, використовуючи Інтернет-технології. Дистанційне навчання забезпечує можливість
кожній людині навчатись упродовж усього життя, щоб не залишитися на
його узбіччі. Пріоритетом сьогодні є підготовка людей високої освіченості
й моралі, кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці, професійного
розвитку, освоєння та впровадження наукомістких та цифрових технологій, мобільних і конкурентоспроможних на ринку праці. Важливо, щоб відбулося переосмислення ролі викладача взагалі та викладача літератури зокрема у процесі модернізації системи освіти відповідно до викликів часу.
Аналіз попередніх досліджень. Проблемі використання цифрових технологій у навчальному процесі присвячені роботи Боднар Г.В.,
Гуревича Р.С., Животової О.М., Кадемії М.Ю., Ковальової Н.В., Ставицької І.В. тощо. Спостереження та опитування студентів продемонстрували, що використання Інтернет-ресурсів значно підвищує мотивацію, позитивно впливає на формування інтересу до вивчення дисциплін. Застосування цифрових технологій дає змогу контролювати результати виконання
різних видів завдань, створює умови для практичного використання знань
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і навичок, посилює мотивацію вивчення мови та літератури. Крім того, це
забезпечує ефективну наочність навчального процесу [3, с. 40].
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності використання освітніх, розвивальних можливостей цифрових технологій, розкритті особливостей організації та методики проектування заняття літератури з використанням мультимедіа-технологій.
Виклад основного матеріалу. У державному стандарті базової й повної середньої освіти зазначається, що через зміст освітньої галузі забезпечується ознайомлення студентів з місцем і роллю цифрових технологій у
сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їхня підготовка до
раціонального використання комп’ютерних засобів, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням,
передаванням [2, с.11].
Розрізняють два напрями використання цифрових технологій у процесі
навчання: 1) оволодівання комп’ютерною грамотністю для здобуття знань і
вмінь з тем у певній галузі навчальних дисциплін; 2) комп’ютерні технології розглядаються як потужний засіб дистанційного навчання, що здатний
значно підвищити його ефективність та якість знань студентів. На нашу
думку, технічні можливості цифрових технологій можуть бути оптимально
реалізовані у вирішенні проблеми підвищення ефективності навчання під
час виконання таких організаційних зусиль викладачів літератури:
1. Визначення ролі та місця майбутнього заняття й теми, що вивчається,
їх зв’язків з попередніми й наступними заняттями.
2. Формулювання цілей та завдань заняття з урахуванням психологічних
і вікових особливостей студентів. Планування освітніх продуктів, що будуть створені учнями в результаті заняття. Уточнення способів контролю
та оцінки рівня досягнення кожної із цілей заняття.
3. Вивчення підручників, методичних посібників, електронних видань
освітнього спрямування з теми.
4. Вибір найбільш ефективних методів навчання, що сприятимуть освітній діяльності студентів. Вибір форм і способів організації цієї діяльності.
5. Добір мінімального змісту навчального матеріалу для заняття, вибір
форми його проведення, основних видів діяльності студентів.
6. Оцінка варіантів реалізації навчальної ситуації – з використанням
і без комп’ютера. Визначення місця роботи з електронними об’єктами в
структурі заняття.
7. Добір і підготовка технологічної карти до заняття, демонстраційної
наочності, інтерактивних моделей, таблиць і т.ін.
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8. Розробка структури, планування етапів заняття: 1) концептуальний
(визначення дидактичної мети, доцільності використання інформаційних
технологій для досягнення кінцевих результатів); 2) технологічний (визначення форми уроку, відбір електронних записів навчального призначення);
3) операційний (виділення основних елементів уроку); 4) педагогічної реалізації (переведення педагогічних принципів у конкретний навчальний
вплив) [1, с. 10-11]. Вивчення літератури має забезпечити розв’язання таких завдань:
- прилучення студентів до найкращих здобутків українського та світового письменництва та представників інших національностей, що проживають в Україні;
- підвищення рівня загальноосвітньої культури студентів;
- формування у них стійкого інтересу до читання, естетичного смаку,
здатності розрізняти й оцінювати художні явища, протистояти низькопробній масовій культурі;
- розкриття студентам різноманітних функцій літератури – пізнавальної,
естетичної, виховної;
- оволодіння змістом художніх творів, усвідомлення їхнього місця в літературному процесі й розвитку національних культур;
- засвоєння студентами ключових літературних фактів, основних тенденцій розвитку літератури в Україні та в інших країнах;
- розуміння ними літератури як мистецтва слова і як складової духовної
культури людства;
-формування у студентів творчих здібностей, уяви, самостійного мислення;
- розвиток естетичних емоцій та почуттів, зв’язного мовлення, вміння
аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження,
оцінки;
- сприяння моральному самовизначенню молодої людини, виробленню
в неї активної життєвої позиції на основі гуманістичних цінностей та ідеалів, прагнення до самостійного пошуку.
Цікавою творчою роботою для студентів є складання стислої психологічної характеристики письменника. Наприклад, використовуємо на заняттях художні фільми «Кайдашева сім’я» за повістю І.С. Нечуя Левицького,
«Мартин Боруля», «Хазяїн» під час вивчення творчості Карпенка Карого,
вивчаючи твір «Оборона Буші» М. Старицького, переглядаємо відеофільм
«Сім чудес Вінниччини», «Тіні забутих предків» за повістю М. Коцюбинського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Мина Мазайло» М. Куліша, «Україна в огні» О. Довженка, «Тигролови» І. Багряного.
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Висновки. Отже, цифрові технології на заняттях української літератури
розширюють горизонти навчального предмета. Викладач на такому занятті
постає консультантом, що сприяє розвитку пізнавальної активності студентів, глибшому засвоєнню ними навчальної інформації. Перед викладачем
з’являється більше можливостей для індивідуальної роботи зі студентами.
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С

учасна молодь як окрема соціальна група дуже розмаїта.
Погляди й цінності молодих людей є комплексним результатом
рівня освіти, соціального статусу сім’ї, виховання в родині. Але всім їм
доведеться жити у світі, де настав тріумф технологій та неочікуваних викликів.
Здобувачі освіти сьогодні - це покоління, яке народилося зі «смартфоном у руках» та відірване від традиційних інститутів. Вони уміло маневрують в інформаційних потоках, тому для вирішення проблеми чи отримання
інформації їм практично не потрібно взаємодіяти з людьми.
Учені б’ють на сполох: знання, що зберігають не в мозку, а десь у мережі, не беруть участі в нашому розвитку. Сучасні технології, постійна присутність у соцмережах, онлайн-сервіси та цунамі інформації демотивують
до процесу учіння та негативно впливають на людські когнітивні здібності.
Відтак завдання закладу фахової передвищої освіти – стати альтернативним середовищем на шляху життя молодої людини. Метою ж професійної діяльності викладача має бути створення освітнього продукту, в якому
маркерами є уміння майбутнього фахівця мислити, бачити зв’язки, аналізувати. Реалізація вказаної мети надскладна, адже авторитетами молоді
все частіше стають успішні блогери. Вочевидь важко переоцінити роль викладача, учителя, педагога як провідника сучасних технологій та змін в
освітньому середовищі.
Ніде правди діти: для реновації освіти та залучення в її орбіту вступників закладам фахової передвищої освіти потрібно постійно генерувати
«гормон довіри», який базується на відповідності якості освіти до запитів
ринку праці. Складність довіри ще й у тому, що вона не створюється наказами, а зростає з відповідальності та репутації.
Пандемія стала каталізатором просовування не тільки must have (числування), роботизації, але й перебудови економіки – low touch economy. Тому
наразі сфера освіти вимагає від викладацького колективу цифрової грамотності, уміння працювати в цифровому форматі один з одним, студен-
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тами, їх батьками та виробничниками. Водночас сучасну молодь потрібно
вчити функціонувати в соціумі, який є надважливим для психологічного
здоров’я.
Ера невизначеності вимагає від педагога надвисокої пластичності і
адаптивності. Відчуття, що сьогодення виштовхує на узбіччя тих, хто за
ним не встигає, може стати як руйнівною, так і рушійною силою для самоосвіти викладача, побудови свого власного професійного шляху за форматом long-term education. Відтак досягти цього вдасться при трансформації
взаємовідносин між здобувачами освіти та їх наставниками, що мають
бути побудовані на співпраці, пошуку та діалозі.
У Вінницькому транспортному фаховому коледжі час діяти спільно настав. Беззаперечно, що успішним стане той, хто реагує швидше, уміє не
тільки опанувати нове, але й позбутися старого.
Нові виклики – нові можливості стати кращими!
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАГОМИЙ
ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Патріотизм – серцевина людини,
основа її активної позиції
В. О. Сухомлинський

П

роблема виховання високопрофесійної особистості із достатнім
рівнем загальнолюдської, правової, екологічної, духовної, національної, політичної культури є одним із пріоритетних напрямів діяльності
сучасного закладу фахової передвищої освіти. Адже сьогодні в умовах розбудови української державності, ствердження української нації та тлі військової російсько-окупаційної агресії, розширення можливостей євроінтеграції в аспектах працевлаштування, важливо для кожного громадянина не
лише на високому рівні володіти професійними знаннями та вміннями, а
використовувати свій потенціал для розбудови своєї Батьківщини, відчувати себе частинкою того великого народу, який зветься «українцями».
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
патріотичне, громадянське виховання як основоположні, що відповідають
викликам сучасності, закладають підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку
особистісного розвитку, що спитається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін [1, с. 169-171].
З огляду на це, мета виховної роботи в Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі полягає у формуванні цілісної особистості
з високим рівнем розвитку загальної культури: уособлення та поєднання
інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму та
компетентності як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією. Що передбачає формування національної
свідомості у студентів і відповідальності за долю України; виховання по-
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ваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба,
Прапора, Гімну; утвердження любові до рідної землі, народу, відновлення і
збереження історичної пам’яті; вивчення історії, традицій та звичаїв рідного краю; культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою); становлення
громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність,
самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну,
правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського
миру й злагоди в суспільстві; виховання бережливого ставлення до національного багатства країни: інтелектуального потенціалу, природних ресурсів, мови, культури, традицій тощо; забезпечення морально-політичної
і практичної підготовки молоді до захисту Батьківщини
Освітній процес побудовано таким чином, щоб пробудити у студентів національні почуття, виховувати в них повагу і любов до свого народу, до його
віковічних моральних та духовних здобутків, а також самоповагу та гордість
за свою Батьківщину, і на цьому підґрунті формувати суспільно значущі
якості особистості: національну свідомість, духовну, професійну й трудову
активність, морально-етичну, фізичну, екологічну і правову культуру.
Результативність національно-патріотичного виховання буде залежати
від кількох важливих чинників: 1) системної організації виховної роботи
з пріоритетністю національно-патріотичного; 2) рівня розвитку національної свідомості та культури педагогів; 3) сформованої потреби пізнавати
нове, самовдосконалюватися, розвиватися у професійному та загальнокультурному напрямках здобувачів освіти; 4) форм та методів виховного
впливу на особистість студента.
Увесь виховний процес можна умовно поділити на дві організаційні
складові: 1) виховна робота під час аудиторних занять з різних навчальних
дисциплін; 2) позааудиторна виховна робота.
Зупинимося саме на позааудиторній роботі, яка має виняткові можливості для реалізації національно-патріотичного виховання.
Сьогодення вимагає зміну тематики виховних заходів у напрямку поглиблення знань про свою історію: становлення української державності,
українського козацтва, героїки визвольного руху, трагедій геноциду українського народу; врахування сучасних досягнень України у політиці, культурі, мистецтві, спорті; нововведень в український правопис та використання традиційних українських понятійних категорій.
Пропонуємо частковий перелік заходів національно-патріотичного спрямування, запланованих у поточному навчальному році: 1) виховна година,
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присвячена 30 річниці Незалежності України «30 років Незалежності: нам
є чим пишатися»; 2) фотоконкурс до доня міста «Житомирщина – перлина
Полісся»; 3) захід у краєзнавчому музеї «Елементи нематеріальної культурної спадщини як сакральні символи ідентичності»; 4) літературно-мистецька панорама «Верхівнянська муза»; 5) виховні години в академічних
групах до 80-х роковин з Дня трагедії Бабиного Яру; 6) тематична виставка
до Дня українського козацтва та Дня Захисників та Захисниць України:
«Українське військо: козацька доба – сьогодення»; фотосушка «Вдивись
в обличчя захисників»; 7) відкрита виховна година з нагоди 150-річчя
Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати…»; 8) просвітницькі заходи до
Дня української писемності та мови: вікторина «Подорож океаном рідної
мови»; виховна година «Мова як інтелектуальна основа розвитку нації»;
флешмоб (відео-читання поезій про мову) «Мова нас єднає»; проєкт «Мовний ревізор»; І (коледжний) етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 9) захід до Дня гідності і свободи «Ти маєш те, чого ти вартий»; 10) круглий
стіл «Гірка історія злочинів проти людяності» (вшанування пам’яті жертв
Голодомору в Україні); 11) екскурсії до музею Житомирського військового
інституту ім. С.П. Корольова та космонавтики; 12) змагання між хлопцями «Чоловіча звитяга» до Дня збройних сил України; 13) фотоконкурс до
Дня української хустини; 14) усний журнал до Дня пам’яті героїв Крут:
«Герої Крут – сучасні паралелі»; 15) урок-реквієм «Небесна сотня в вирій
полетіла…»; 16) тематична виховна година «Жіночі образи у творчості і
долі Кобзаря»; 17) дискусія «Чорнобиль – зона відчуження чи туристичний
об’єкт?»; 18) заходи до Дня пам’яті та примирення; 19) святкова концертна
програма до Дня матері «Чорнобривців насіяла мати…»; 20) до Дня вишиванки: фестиваль української пісні, відео флешмоб «Вишиванка – генетичний код нації» тощо.
При організації та проведенні заходів варто чітко продумати мету, завдання заходу, форму проведення, методи і прийоми інтелектуального,
емоційного, естетичного впливу на особистість.
Наведемо приклади окремих заходів національного спрямування, запланованих викладачем української мови та літератури з таксономією навчальних цілей.
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Таблиця 1. Заходи національно-патріотичного спрямування
Назва заходу

Актуальність

«Від рідного слова ти сил набирайся, ніколи й ніде
його не цурайся» (до Дня писемності та мови)
Мова – це найбільше і найдорожче добро кожного народу, це жива схованка людського духу, його багата
скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя,
і свої сподівання, роздуми, досвід, почування. Не
знаєш мови – не знаєш з якого ти роду-племені. Даний
захід покликаний сприяти вихованню національної
свідомості, збагаченню духовного світогляду студентів,
учить поважати українську мову, історію та культуру.

«Постать на тлі
епохи»
(присвячений
творчості Максима Тадейовича
Рильського)

М.Т. Рильський – український
поет, перекладач, громадський
діяч. Він був незрівнянним майстром слова, усі його переклади
сягають рівня оригіналу. Кожен
його вірш наповнений болем,
стражданням і водночас великою
любов’ю, любов’ю до свого народу, до свого краю. Даний захід
покликаний ознайомити студентів
з маловідомими сторінками життя, творчості та долі поета.

Мета та завдання
Розширити знання студентів
про українську мову; показати її
красу та багатство за допомогою
поетичного слова, українського
фольклору; сприяти формуванню основних світоглядних ідей;
забезпечити моральне виховання студентів, формувати такі
риси характеру, як: патріотизм,
гуманізм, милосердя; збагатити
словниковий запас; розвивати
комунікативні властивості мови
(експресивність, виразність);
вміння аналізувати, виділяти
головне, порівнювати, узагальнювати і систематизувати
Відзначення річниці Дня народження М.Т. Рильського.
Розвиток у студентів духовної
культури, успадкування духовних надбань українського
народу. Формування
громадянина-патріота України,
відновленого до життя з високою національною свідомістю.
Розглядання краси і складності
людських почуттів на прикладах поетичних шедеврів
інтимної лірики Рильського.
Розширення світогляду студентів,
викликання бажання якомога
більше дізнатися про Рильського Створення умов для творчої
самореалізації особистості, її
здібностей та інтересів.
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«Іван Франко –
Мойсей України»
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Із щедрої Франкової криниці
черпають творчу наснагу
нові покоління письменників,
живописців, композиторів. «Які
прекрасні сходи дає в наші дні те
насіння, що його разом з іншими
сіяв і наш Франко», - писав Олесь
Відзначення річниці Дня наГончар.
родження І.Я.Франка; розвиток
Невтомним Каменярем на
у студентів духовної культури,
шляхах прогресу, Вічним
успадкування духовних надбань
революціонером і Титаном праці українського народу; формування
ввійшов Іван Франко в історію
громадянина-патріота України,
української та світової літератури підготовленого до життя з високою національною свідомістю;
і громадсько-політичної думки.
доповнення й поглиблення
Якби не І. Франко, багато перлин
світової лірики не прийшло б до знань студентів про І.Я. Франка,
українського читача. Він прокла- відкриття нових граней життя і
творчості Великого Каменяра;
дав мости дружби між народами і
їх духовними скарбами.
створення умов для творчої
самореалізації особистості, її
Даний захід покликаний сприяти вихованню національної
здібностей та інтересів
свідомості, збагаченню духовного
світогляду студентів, учить поважати українську історію та культуру, знати про життя і діяльність
Великих Українців. Без минулого
немає майбутнього!

Таким чином, в закладах фахової передвищої освіти є всі умови для ефективної реалізації національно-патріотичного виховання як пріоритетної
сфери соціального життя країни, досягнення якісно нових результатів виховного впливу, що забезпечить формування національно свідомої особистості, яка ідентифікує себе з українським народом, прагне жити і працювати в Україні, використовуючи свої професійні вміння й навички, служитиме Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження,
поважає себе, громадян, Конституцію України.
Список використаних джерел
1. Лепеха І.О., Хоменко М.П., Невмержицький О.В. Виховна робота у вищих
навчальних закладах. Київ: «Агроосвіта», 2015. 242 с.
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ВИХОВНА РОБОТА – ЗАПОРУКА ПІДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Д

инамічні зміни людського буття, глобалізація, розповсюдження
стандартів масової культури за допомогою нових інформаційних
технологій вимагають від педагогічної спільноти більш сучасного погляду на виховання та формування гармонічно розвиненої особистості, спроможної виконувати соціальні, професійні функції. Таким чином, виховання в першу чергу орієнтоване на підростаюче покоління.
Науковці вважають, що виховання є інтерактивним процесом, в якому
досягнення позитивного результату забезпечується спільними зусиллями
педагогів та вихованців і рекомендують під час реалізації виховної роботи
дотримуватись таких принципів як професійна спрямованість, гуманність,
системність, варіативність, толерантність, добровільність тощо.
Питаннями вивчення впливу виховної роботи на розвиток особистості
та самореалізацію молодого покоління займались видатні педагоги Коменський Я.А., Ананьїн С. А., Сухомлинський В.О., Макаренко А.С. та інші.
«Основу виховання будь-якого народу складає природна потреба його
самозбереження, самовдосконалення, самоутвердження його історичного
розвитку, а головна його мета - розбудова власної держави. Виховання з
погляду суспільного розвитку є провідною сферою діяльності як окремої
людини, так і людської спільноти. Виховання це соціально і педагогічно
організований процес формування людини як особистості. Загальноприйнятою умовою у світовій теорії та практиці виховання є ідеал всебічно розвиненої та гармонійної особистості» [1, c. 8].
Для реалізації вище зазначеної мети в стінах нашого навчального закладу передбачена реалізація таких завдань та напрямів виховної роботи
як забезпечення умов для формування активної громадянської позиції студентів, виховання у них почуття патріотизму, любові до рідної землі, національної самосвідомості. Низка виховних заходів спрямована на розвиток
традицій коледжу, вдосконалення іміджу закладу.
Основна мета виховної роботи коледжу - всебічний розвиток особистості, формування майбутнього конкурентноспроможного на ринку праці
фахівця практичної фармації, який відповідав сучасним вимогам в профе-
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сійному та соціальному аспекті. Враховуючи специфіку майбутньої професійної діяльності наших студентів, заходи виховної роботи передбачають
формування та розвиток корпоративної культури, яка базується на загальнолюдських цінностях, толерантності, почутті емпатії.
З метою розкриття та розвитку творчих здібностей студентів, формування у них морально-естетичних якостей, самовдосконалення себе як
особистості в навчальному закладі реалізується художньо – естетичне виховання шляхом проведення різноманітних конкурсів, виставок студентських робіт, заходів студентського дозвілля.
Спортивно – оздоровчий напрям сприяє формуванню у студентів навиків здорового способу життя, що забезпечить молодому поколінню стресостійкість в сучасному суспільстві та гарне фізичне, психічне здоров`я.
Професійно-трудове виховання забезпечує творчий підхід до обраної
професії та самовдосконалення професійних навиків.
Виховна робота реалізується в процесі вивчення спеціальних дисциплін, при проведенні позааудиторних заходів з залученням студентського
самоврядування та використанням виховного потенціалу навчального закладу.
Важлива роль в вихованні молоді належить куратору академічної групи, який постійно веде групову та індивідуальну роботу зі студентами,
ознайомлює їх з традиціями , залучає до суспільного життя коледжу, створює основу для сприятливої психологічної атмосфери в групі, об`єднує
групу, сприяє підвищенню статусу академічної групи, мотивує студентів
щодо поліпшення результатів навчання, підвищення ініціативності, виявляє творчі здібності студента і сприяє їх реалізації. Саме тому 95 % опитуваних студентів академічних груп оцінюють роботу куратора результативною і необхідною для становлення їх як особистості. В особі куратора
студенти бачать не тільки викладача, а й наставника та психолога. Саме до
нього звертаються за порадою.
Методи виховання, які використовує куратор в педагогічній діяльності
досить різноманітні і їх вибір залежить від мети, яку бажано досягти, від
конкретної ситуації, індивідуальних особливостей вихованця, в тому числі
від його психоемоційного стану. Успіх освітньо-виховного процесу забезпечується професіоналізмом викладача, його вмінням об`єктивно оцінити
ситуацію і вибрати найбільш ефективні методи впливу на студента.
Це може бути порада, пояснення, переконання, доручення та завдання,
стимулювання, подяка, позитивні приклади неординарних особистостей,
контроль та самоконтроль тощо. Поєднання різних методів педагогічного
впливу поліпшує психоемоційну сферу студента, підвищує його інтелект
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та ініціативність, сприяє формуванню організаторських якостей та набуттю навиків комунікації між собою, викладачами, що є досить важливим
для соціальної та професійної адаптації студента в майбутньому. Досить
результативними є такі форми виховної роботи як проведення з подальшим обговоренням дискусій, професійно-психологічні тренінги, зустрічі
з цікавими особистостями, відвідування концертів, виставок, проведення
вікторин пізнавально-розважального змісту.
Велике значення має робота з батьками. Співпраця куратора і батьків
дозволяє краще зрозуміти студента, роздивитися його з різних боків і позицій, побачити в різних ситуаціях та допомогти в розумінні його індивідуальних особливостей, розвитку здібностей. А також дозволяє попередити
появу негативних проявів у поведінці, формуванню життєвих орієнтирів.
Виховне середовище формується завдяки зусиллям всього колективу
навчального закладу. Його атмосфера у поєднанні з освітнім процесом є
запорукою виховання та формування професійної та соціальної компетентності особистості, здатної до самовдосконалення.
Список використаних джерел
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

С

учасний стан розвитку суспільства потребує якісно нового рівня
освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. З кожним днем
викладачі-філологи шукають інноваційні методи навчання та активно їх
використовують у своїй діяльності. Щоб зробити заняття більш цікавим,
а засвоєння знань студентів швидким та глибшим, викладачі вдаються до
поєднання традиційних та новітніх методів навчання.
Проблема вибору інноваційного методу навчання при вивченні української мови та літератури є актуальною, оскільки знання цих предметів є не
просто частиною загальної культури студентів, а й запорука їх майбутнього успіху.
Нині, в період адаптивного карантину, важливо оптимізувати всі сили
та знання викладачів для того, щоб навчання не втратило своєї цінності.
Інноваційні методи мають стати основою формування сучасного заняття. Перед викладачем постала низка завдань, і основне – це створити
сприятливу атмосферу для генерування студентами великої кількості нових педагогічних рішень.
При вивченні української мови та літератури дуже важливою є концентрація студента та слідкування за ходом думок викладача, що досягається
за допомоги візуального контакту. Під час дистанційного навчання досягти цього важче, оскільки спілкування відбувається через монітор. І хоч на
перший погляд здається, що таке навчання є складним, проте завдяки новітнім методам можна творчо та цікаво організувати заняття та зацікавити
студентів.
Термін «інновація» має латинське походження і означає нововведення,
оновлення процесу навчання. Педагогічна інновація – процес створення,
поширення й використання нових засобів для розв’язання тих педагогічних проблем, способи вирішення яких застаріли.
Український історик і методист історичної освіти Пометун О.І. зазначає, що «інновація означає перетворення, новизну, трансформацію; нововведення передбачає залучення чогось справді нового. Це передбачає залучення нового в мету й зміст уроку, використання сучасних методів і форм
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навчання й виховання, створення колективної роботи педагога й студента,
поширення нових поглядів на навчання й на весь освітній процес у цілому.
Інновації самі не народжуються, вони виникають як результат наукових
пошуків, спроб, досліджень, передового педагогічного досвіду та експериментів» [4].
Але це ніяк не означає, що викладач має відходити від традиційного
шаблону. Це означає лише те, що часи, змінюючись, диктують нам нові
правила, а тому педагог має бути експериментатором, має прагнути іти в
ногу з часом, не боятися поєднувати різні методи чи прийоми.
Автори колективної монографії «Інтерактивні технології на уроках
української мови та літератури» Щербина В., Волкова О., Романенко О. зазначають, що упровадження інноваційних методів значно покращує якість
подачі навчального матеріалу й результативність його засвоєння учнями,
збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української мови та літератури, створює умови для більш тісного партнерства
між вчителями та учнями [7, с. 12].
На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями,
вміннями та навичками, заняття з використанням інноваційних методів
найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного студента.
Використання інноваційних методів навчання розпочалося ще наприкінці ХХ ст., проте набуло популярності на початку ХХІ століття у зв›язку
зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.
Інноваційні технології, на думку І. Дичківської, містять такі підходи до
викладання української мови та літератури:
1) інтерактивні методи викладання;
2) використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання
навчальних матеріалів [2].
Сьогодні освіта може існувати тільки за умови використання технічних
засобів і це унікальний досвід для педагогів.
У зв’язку із впровадженням дистанційного навчання викладачі-філологи все частіше почали застосовувати технологію «вебінар». За допомогою
інтернет-технологій вебінар зберіг головну ознаку навчального заняття –
інтерактивність, яка забезпечує моделювання функцій доповідача, слухача, що працюватимуть інтерактивно, комунікуючи за сценарієм проведення такого заняття [6].
Під час вебінару доречно використовувати прийоми ілюстрації та демонстрації за допомогою інтерактивних порівняльних таблиць, алгоритмів, презентацій, відеороликів тощо. Як зазначає Хом’як І.М., «одним із
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психологічних принципів розвивального навчання є формування узагальнених прийомів розумової діяльності, що поділяються на прийоми алгоритмічного типу й евристичні. Оскільки вправи алгоритмічного типу орієнтують студентів на дії за готовим зразком, сковуючи якоюсь мірою пошуковий процес мислення, необхідно поєднувати їх із прийомами евристичного типу, а саме: конкретизації, абстрагування, варіювання, аналогії,
постановки аналітичних питань» [5]. Тому, добираючи прийоми, що вдало
доповнять матеріали алгоритмічного характеру, варто звернути увагу на
інноваційний метод інтерактивних вправ.
Не втрачає сьогодні актуальності й процес створення мультимедійних
презентацій у програмі Microsoft Power Point, що викликає живий інтерес у студентів та покращує процес засвоєння ними навчального матеріалу.
Популярними сьогодні є й використання електронних сервісів Google.
Багато сервісів цієї компанії використовуються в освіті, оскільки це допомагає викладачам створювати різноманітні завдання для студентів, спілкуватися, обмінюватися досвідом з колегами.
За допомогою ІКТ можна використовувати також різноманітні відеоматеріали, анімаційні фрагменти та навіть віртуальні екскурсії, або ж студенти можуть самостійно створювати віртуальні мандрівки та відео, використовуючи фрагменти із фільмів, ілюстрації. Використання відеороликів
на різних етапах заняття урізноманітнює викладання предмета, приваблює
своєю новизною.
Отже, під час дистанційного навчання можна та потрібно використовувати інтерактивні методи на уроках української мови та літератури. Це,
насамперед, дозволить позитивно впливати на процес засвоєння навчального матеріалу студентами, формувати в них глибокі теоретичні знання,
практичні навички, пробудити інтерес до навчання в цілому і, що найголовніше, унеможливить їх пасивність на заняттях.
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Г

уманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці
мети - розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових
освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості,
формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості.
Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати
здобувачів освіти у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання. Для вивчення основ правознавства потрібна не тільки різноманітність методів і форм, але й матеріалів. Для підготовки до занять, здобувачі
освіти використовують підручники, газети, інтернет - ресурси, телевізійні
передачі, в яких обговорюються поточні події. І тут, нібито такий негативний момент нашої дійсності, як наявність великої кількості, часто поганих, підручників, інформації, має свій позитив: здобувачі освіти, якщо
правильно організована робота, вчаться критично оцінювати інформацію,
яку отримали, усвідомлюють необхідність користуватися багатьма джерелами [ 2, с. 45 ].
Метод емоційного стимулювання навчання досить простий і традиційний. Складається він із створення у навчальному процесі ситуації зацікавленості. На заняттях правознавства його потрібно використовувати дуже
часто, тому що підручник написано сухою, невиразною мовою, велика
кількість юридичних термінів важко сприймається здобувачами освіти,
тому створення в навчальному процесі ситуації зацікавленості просто необхідне. Буквально на кожне нове поняття потрібно наводити цікавий приклад. Так, під час вивчення теми «Основи кримінального права України.
Кримінально відповідальність в охороні здоров’я», розкриваючи поняття
злочину, здійсненого «навмисно», «по необережності», «казус», наводити
приклад з вікном, у яке навмисне на голову перехожому кидається старий
стілець, просто викидається непотрібна каструля або випадково відлітає,
зриваючись з ручки, молоток, яким забивають цвях у квартирі. Звикаючи
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сприймати правову термінологію через цікаві приклади, студенти незабаром самі навчаються цьому прийому [ 3, с. 96].
Метод створення ситуації пізнавальної суперечки, навчальних дискусій.
Цей прийом використовується для того, щоб викликати підвищений інтерес до більш глибокого вивчення тих чи інших питань, для формування навичок монологічної мови, виховання толерантності. Елементи дискусії, на
заняттях правознавства є обов’язкові. Немає такої теми у програмі, в якій
би не можна було провести дискусію.
Метод пізнавальних ігор. Основною перевагою методики рольової гри є
те, що вона приносить задоволення як здобувачам освіти, так і викладачу.
Таким чином, досягається триєдина мета навчального процесу: створюються стимули для вивчення предмету, появляється мотивація для підготовки до занять; емоційна зацікавленість до заняття допомагає здобувачам
освіти довго після закінчення занять тримати у пам’яті весь пройдений
матеріал; рольова методика дає здобувача освіти навички активної практичної участі в житті суспільства [3, с. 98].
Маючи перед собою алгоритм проведення рольової гри, можна легко
спланувати заняття на будь-яку тему курсу Наприклад, у рольовій грі про
«грабіж» здобувач освіти, виконуючи роль жертви, вчаться ситуативно відчувати, що значить бути жертвою злочину [ 1, с.34].
З методом рольових ігор добре поєднується метод аналізу життєвих ситуацій. Цим методом можна користуватися на заняттях правознавства при
вивченні галузей права: трудового, сімейного, адміністративного, кримінального. Ілюструвати життєвими ситуаціями (своїми, колег, знайомих, запропонованими самими здобувачами освіти) основні статті кодексів. Дуже
часто здобувачі освіти самі задають питання з проханням пояснити ту або
іншу життєву ситуацію з точки зору Закону [ 3, с.99].
Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання: по перше, забезпечити загальний розвиток, який спрямований на
формування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних,
психофізичних якостей людини; по друге, сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.
Сучасна освітня технологія у ЗФПО - це науково-обґрунтована і унормована за метою підготовки фахових спеціалістів, змістом освіти, місцем
та терміном навчання система форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для організації та здійснення спільної навчальної діяльності
тих, хто навчає, та тих, хто навчається [1, с. 43].
Виходячи з вище викладеного зроблено такі висновки:
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1. Найбільш оптимальні динамічні процеси у освітній діяльності в умовах сьогодення можуть бути реалізовані за такої організації навчально –
виховного процесу, яка ґрунтується на формуванні організаційно - психологічного клімату, створенні ситуації освітніх технологій.
2. Педагогічна діяльність має бути чіткіше зорієнтована щодо її кінцевого результату. Порівняння цього результату з поставленою метою дозволить визначити ступінь розробленості моделі, ефективність запропонованого комплексу засобів реалізації мети. Близькою метою може бути формування загальної культури, достатнього та професійного рівня молодого
фахівця, віддаленою - формування професійної майстерності.
3. За наявності впливу психологічних чинників сучасних освітніх технологій, самооцінки і самоконтролю здобувачів освіти, зростає міра узгодженості дій навчальної групи, що спрямовує суб’єктну активність кожного
учасника освітнього процесу.
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В

умовах масової комп’ютеризації та інформатизації всіх сфер життя та інтеграції України в світовий інформаційно-освітній простір
важливого значення набуває ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Вимоги суспільства до якості надання освітніх послуг постійно змінюються і освіта повинна своєчасно реагувати на ці зміни. Сучасна українська школа потребує вчителя, який здатен
швидко адаптуватися до нових викликів, знаходити ефективні рішення
проблем, що постають перед школою та суспільством, уникати шаблонів,
засвоювати нові професійні ролі і функції, забезпечувати поступальний
розвиток країни, реалізовувати освітні проєкти та бути готовими до конкуренції на європейському і світовому ринку освітніх послуг тощо.
Цифрова компетентність педагога – це не лише технічні навички, а й
знання, зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних аспектах
діяльності й життя у цифровому середовищі, що змінюються з появою
нових технологій. Щоб розвивати означену компетентність, потрібно використовувати всі можливості сучасних цифрових технологій і програмних засобів, як глобальних, так і локальних, що забезпечують інтенсивний
інформаційний обмін як в освітньому середовищі, так і у світі загалом. Застосування цифрових технологій в освітньому середовищі має низку особливостей [3, с. 11].
На сучасному етапі особливої актуальності набуло питання організації освітнього процесу із використанням інтернет-технологій та хмарних
сервісів у період вимушеного переходу української школи на дистанційну
форму навчання. З метою облаштування та ефективної організації своєї
професійної діяльності вчитель може створити персональний інформаційно-освітній простір – набір інструментів і сервісів, використання яких забезпечує досягнення власних освітніх цілей. Однак такий досвід змушує
вчителя замислитися над тим, які переваги можуть надати зазначені вище
технології у навчанні за умови їх регулярного використання як на уроці,
так і в позаурочний час.
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У кожного вчителя є свої цифрові інструменти, які він використовує у
власній професійній діяльності. Найважливішим критерієм вибору інструментів для організації навчання за допомогою дистанційних технологій є:
- відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному форматі;
- універсальність – можливість використовувати одну й ту ж платформу
для всіх типів занять;
- доступність інтерфейсу, що характеризує, зокрема, україномовні ресурси або ті, що мають зрозумілий інтерфейс, та враховує можливі особливі освітні потреби здобувачів освіти та засади універсальних програмних
засобів;
- розмаїття пристроїв та вибір ресурсів, що максимально підходять для
різних платформ (персональних комп’ютерів, планшетів, мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі iOS та Android тощо);
- інформаційна безпека – мінімізація кількості платформ, що пропонується для реєстрації здобувачам освіти та педагогам. Важливо уважно
ознайомитись із правилами використання платформ і за можливості мінімізувати обсяг персональних даних, які на них фіксуються.
Із метою ефективного використання означених можливостей, учитель
повинен визначитися, для яких цілей йому знадобляться запропоновані
ресурси. Приміром, для включення матеріалів у зміст уроку чи самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над проєктом. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет дозволяє більш ефективно
вирішувати дидактичні завдання уроку, раціонально розподіляти час, відведений на вивчення конкретної теми, сприяти підвищенню емоційного
сприйняття теоретичного матеріалу, підвищенню його інформативності,
доступності та наочності [2, с. 79]. Все частіше використовуються інтернет-платформи для навчання іноземної мови, які пропонують нові можливості для опанування англійської мови, зокрема: формування єдиного
мовного простору, інтерактивність процесу навчання, мультимедійність та
ін. Інтернет-ресурси передбачають використання не тільки текстових, гіпертекстових або графічних матеріалів, але й аудіо- і відеофайлів, анімації;
активність усіх каналів сприйняття інформації під час роботи з різноманітним мультимедійним інтернет-контентом тощо. Перевагою використання
інтернет-ресурсів викладачами іноземних мов є простота у використанні
та пошуку, створення власних модулів та занять на інтернет-платформах,
які дають можливість суттєво підвищити навчально-пізнавальну діяль-
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ність, активізувати навчальну та самостійну роботу студентів, створити
умови для полімодального середовища [1, с. 82].
До питання використання інтернет-платформ у навчанні іноземних мов
зверталися багато вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед них Н. Балик (моделі впровадження електронного навчання у вищій школі), О. Найдьонова (створення дидактичних матеріалів з використання технологій
WEB 2.0.), Л. Морська, І. Блощинський (потенціал використання інтернетплатформ у професійній іншомовній підготовці), В. Кухаренко, М. Моцар,
Н. Сиротенко, С. Wedemeyer, D. Keegan, M. Moore (запровадження інтернет-ресурсів у процес дистанційного навчання) та багато інших. Проте, в
даній статті хотіла б зупинитися на інтернет-платформах, які допомагають
формувати компетентності майбутніх педагогів у ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ». Відтак метою статті є висвітлення педагогічного досвіду змішаного навчання (поєднання традиційних занять з
іноземної мови з використанням освітніх інтернет-ресурсів) для ефективного формування компетентностей майбутнього педагога XXI ст.
Сучасне навчання поєднує в собі як класичну форму навчання, так і
електронне навчання, що передбачає використання численних інтернетдодатків, платформ та сервісів. Використання інтернет- та мультимедійних технологій дозволяє урізноманітнити освітній процес та підвищити
інтерес студентів до навчання. Створення умов, за яких слухачі самі застосовують навчальні матеріали, знаходять завдання, виконують їх, сприяє
успіху в оволодінні іноземним мовленням. Інтернет-платформи мають необмежений потенціал як в аудиторній (під керівництвом викладача), так і в
позааудиторній самостійній діяльності студентів. Онлайнові та офлайнові
ресурси дають можливість студентам самостійно перевірити правильність
виконаних вправ, активізувати необхідний лексичний матеріал, застосовувати енциклопедичні та довідкові ресурси для пошуку інформації, індивідуалізувати навчання тощо [1, с. 82].
Як відомо, існує безліч можливостей використання сучасних інформаційних технологій на уроці, однак загалом інтернет-ресурси можна поділити на групи відповідно до цілей, які вони допомагають реалізувати:
1.
платформи для проведення уроків (Zoom, Microsoft Teams, Skype,
Google Hangouts, Moodle та ін.)
2.
платформи для розміщення домашнього завдання та взаємодії з
учнями (Google Classroom, Class Dojo, Padlet та ін.)
3.
інструменти гейміфікації навчання, створення вікторин, тестів
(Kahoot, LearningApps, Qiuzlet, Сlasstime, Mentimeter та ін.)
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4.
інструменти для створення презентацій (Google Presentations,
Canva, Slidesgo, Slideboom, Sway, GoAnimate та ін.)
5.
платформи для виготовлення цифрового навчального контенту
(Thinglink, Buncee, EdPuzzle, Coggle та ін.)
З переходом до дистанційного навчання викладачі нашого закладу почали реалізувати освітній процес за допомогою таких платформ як Zoom
та Google Meet, які дозволяли нам комфортно проводити заняття он-лайн з
різною кількістю студентів, маючи змогу чути живе спілкування іноземною
мовою наших студентів, демонструючи різного роду матеріали на екрані,
роблячи помітки, корегуючи завдання та скидаючи покликання на них в
чаті. Також ці платформи дають можливість записувати лекцію чи урок
для подальшого їх перегляду. Крім платформ, які вкоренилися в освітній
процес під час дистанційного навчання для проведення занять, ефективними ресурсами для розміщення домашнього завдання, його перевірки та
взаємодії зі студентами став такий ресурс як Google Classroom, де створено
окремі курси предметів з іноземної мови. Вони можуть поповнюватися матеріалами лекцій, що зберігаються на Google диску. До курсів складаються
завдання, що можуть містити текстові файли, фото - чи відеоматеріали.
Студенти отримують нагадування про здачу завдань, викладач має можливість бачити всі оцінки студента за всі завдання та надавати зворотній
зв’язок. Студенти можуть прикріплювати виконані завдання в різних форматах. Також цей ресурс допомагає складати завдання тестового характеру
з однією або кількома правильними відповідями в Google формах. Такого
роду тести також дозволяє створювати платформа «На урок», яку часто використовують на заняттях з іноземної мови. Щоб урізноманітнити заняття
та підвищити мотивацію студента використовуємо сервіси Kahoot, де можна створювати ігри чи вікторини, регулювати темп їх виконання, вводити
додаткові бали за правильність та швидкість, та Qiuzlet, де можна створювати двосторонні флеш-картки з використанням візуальної, текстової
та звукової опори. Такі вікторини можна використовувати на будь-якому
етапі заняття: для перевірки, систематизації знань, набутих із теми, чи для
узагальнення вивченого матеріалу за рік. Програма дає також можливість
відслідковувати прогрес студентів в онлайн-режимі; перевіряти рівень засвоєння лексики у формі гри (викладач надає ключ доступу за посиланням
www.quizlet.live). Створені Quizlet-завдання дозволяють включити в них
фотографії, переклад і тлумачення.
Щодо презентацій, то ми також більше використовуємо інструментарій освітньої платформи Google - Google Presentations - сервіс, схожий на
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PowerPoint за набором інструментів, але при цьому дозволяє створювати
та редагувати презентації онлайн цілою командою.
Крім застосування освітніх інтернет-платформ не слід забувати за невичерпні можливості використання Youtube в навчальних цілях. Даний сервіс можна ефективно використовувати для пояснення нового граматичного
матеріалу, у сприйманні на слух для отримання необхідної інформації іноземною мовою, для сприймання та звикання до вимови носія мови, для
створення контрольних завдань зі сприймання на слух на різних платформах за відповідним покликанням на Youtube.
У статті ми дали коротку характеристику інтернет-платформ, які перевірили на практиці на заняттях з англійської мови для формування компетентностей майбутніх педагогів у ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ». Досвід роботи з ними красномовно засвідчив про
їхню дієвість та ефективність у саморозвитку, самонавчанні та навчанні
під керівництвом викладача. Поєднання інтернет-платформ, технологій
інтерактивного і проблемного навчання відкриває нові можливості як для
викладацької, так і для навчальної діяльності.
Використання електронних навчальних ресурсів при вивченні іноземної
мови стало необхідністю в наші дні. Без можливостей, які вони надають,
вже неможливо провести ефективний урок і формувати всі ті компетентності, якими має володіти майбутній педагог ХХI ст.
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З

датність постійно навчатися і розвиватися стає самою потрібною навичкою. Сьогодення вимагає від викладача наполегливої праці, постійного підвищення кваліфікації, креативності, нових підходів і кроків
у реалізації освітнього процесу, перегляду навчальних цілей та шляхів їх
досягнення.
Таким чином, викладач змушений шукати нові форми та методи роботи, які базуються на гуманістичних, культурологічних засадах та індивідуальному, особистісно зорієнтованому підході в організації навчання,
комплексному застосуванні традиційних і новітніх інноваційних технологій та забезпеченні підготовки висококваліфікованого фахівця. Саме
студентоцентризм може розглядатися як ресурс успішної реалізації такого
компетентнісного підходу, як одного з провідних напрямів удосконалення
національної системи освіти [9].
За визначенням компетентнісний підхід – це «спрямованість освітнього
процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої характеристики особистості» [10, с.40]. Компетентність – це специфічна здатність особистості, що дає змогу ефективно
розв’язувати проблеми, які виникають у реальних життєвих ситуаціях. Однак природа компетентності така, що оптимальні результати в розв’язанні
проблем можливі лише за умови глибокої особистої зацікавленості людини [11, с. 55-59].
У своїй педагогічній діяльності я впроваджую елементи новітніх технологій, поєдную традиційні та інноваційні методи навчання, які сприяють
розвитку творчої особистості, критичного мислення, підвищують інтерес до знань, активізують розумову діяльність, самостійність та формують
компетентності.
Сьогодні існує чимало захопливих інноваційних технологій. Такими є
технології інтерактивного навчання, сутність яких полягає в тому, що на-
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вчання відбувається шляхом взаємодії учасників навчально-виховного
процесу [5, с. 32-36].
Під час освітнього процесу я використовую різні інтерактивні методи і прийоми навчання, такі як: «Фізичний футбол», «Знайди помилку»,
«Закінчи речення», «Встанови відповідність», «Так-ні», «Запитай», «Мікрофон», «Знайди пару», «Шифрограмма», «Складанка», «Гронування»,
«Мозковий штурм», а також ребуси, загадки тощо. Все це дозволяє активізувати роботу здобувачів освіти на заняттях, сприяє підвищенню інтересу
до навчання, робить заняття більш різноманітними та цікавими.
Одним із найважливіших засобів реалізації інноваційних форм та методів навчання є комп’ютерні технології. Тому досить часто на заняттях фізики та астрономії використовую комп’ютерну техніку для мультимедійного
супровіду навчального процесу, проведення лабораторних робіт тощо.
З метою розвитку творчих здібностей, логічного мислення, розширенню
світогляду, розумінню важливості навчання та володіння набутими знаннями, були проведені позанавчальні заходи («Щасливий випадок», «Фізичний брейн-ринг», «Ерудит», «Найрозумніший фізик», «Фізичний квест») у
формі змагань, з використанням інтерактивних прийомів.
Сьогодні в сучасних екстремальних умовах, щоб одержати позитивні
результати та виключити прогалини у навчанні під час карантину, набирають популярність у світі саме інтерактивні дистанційні методи навчання.
Їх можна розглядати як одну з форм організації навчального процесу. Це
вимагає високого ступеня інтеграції засобів сучасних інформаційних технологій у навчальний процес, оскільки саме вони забезпечуватимуть безпосередню взаємодію між викладачем та здобувачем з метою опрацювання
певного навчального матеріалу.
Під час дистанційного навчання користуюсь безкоштовним сервісом
Google Classroom, який дозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Це
дає можливість контролювати, систематизувати, переглядати результати
виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання. Для онлайн занять обираю Zoom та Meet.
Одним із помічників освітнього процесу є тестування, яке я проводжу
за допомогою Google Forms. Це потужний засіб, що дозволяє створити питання з короткою та розгорнутою відповіддю, множинного та одиночного
вибору, шкали та сітки питань. Результати переглядаю у вигляді списку,
діаграми успішності студентів, а також доступний перегляд питань, які викликають труднощі у здобувачів. Це дозволяє підійти диференційовано до
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освітнього процесу. Також можна створювати тести на платформах Всеосвіта та На Урок.
Для того щоб зробити заняття більш інтерактивними, цікавими і
легкими, підвищити інтерес здобувачів освіти до предмету існують
різні інтерактивні сервіси. Одним із таких є Liveworksheets - це онлайн
іструмент, який дозволяє традиційні друковані листи трансформувати у
повноцінні інтерактивні робочі листи. Використовую його з метою виконання завдання для самоперевірки та закріплення знань з будь-якої теми.
Ще один конструктор, який дозволяє створювати інтерактивні вправи
за допомогою різноманітних шаблонів – це сервіс LearningАpps [1]. Створені за допомогою нього дидактичні матеріали можна використовувати як
при проведенні занять у вигляді інтерактиву, так і на позакласних заходах
для проведення квестів та ігор, застосовувати як наочність при вивченні
нового матеріалу або для його закріплення та як контрольно-перевірочний
матеріал після вивчення будь-якої теми. Все це сприяє формуванню та активізації пізнавального інтересу здобувачів освіти.
Сервіси LearningАpps і Liveworksheets надають можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки
сайтів або блогів. Блог - це ще один із корисних інструментів сучасного
викладача для взаємодії із студентами та більш ефективної організації навчального процесу.
Також я використовую сервіс Wizer.me, який дозволяє створювати неймовірно красиві цифрові робочі листи, що містять інтерактивні завдання
та дозволяють швидко надавати студентам зворотний зв’язок. Інтерактивний робочий лист являє собою веб-сторінку, на якій можна розмістити навчальний матеріал і різного типу завдання. Наприклад, це може бути відео,
зображення, текст на основі яких студенти відповідають на запитання і виконують завдання. Можна вставляти зображення і робити їх інтерактивними, додаючи на них мітки з текстом, гіперпосиланнями, питаннями, вікнами для введення тексту. Можна додавати презентації, розміщені в сервісах
інтернет, використовуючи код HTML. Питання можуть бути текстовими,
а можуть бути у вигляді аудіофайлів. У багатьох завданнях можна задати відповіді для автоматичної перевірки. У навчальній роботі можна використовувати цей інструмент як для формуючого, так і для підсумкового
оцінювання, при дистанційному навчанні, для домашніх робіт, для роботи
на занятті з інтерактивною дошкою тощо. Сучасному викладачу такий інструмент просто необхідний, щоб зробити заняття більш продуктивним,
цікавим та інтерактивним [1].
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Під час виконання лабораторних робіт, фізичного практикуму, для демонстрацій під час пояснення нового матеріалу використовую відео з
YouTube, а також пропоную здійснювати фізичні експерименти онлайн
за допомогою ресурсу симуляції PhET (Physics Education Technology) – це
анімовані, інтерактивні та ігрові середовища, де студенти навчаються через дослідження. PhET -моделювання можна запустити в мережі або завантажити безкоштовно на сайті. Цей ресурс змогу віртуально у динаміці
спостерігати за процесом, змінювати умови проведення експерименту та
виявляти зміни результатів.
Під час викладання начального матеріалу з астрономії, користуюся
сайтом Solar System Scope – це модель Сонячної системи, нічного неба та
космічного простору у реальному часі з точним розташуванням об’єктів.
Застосування цього сервісу дозволяє сформувати у студентів повноцінне
уявлення про найближчі до Землі планети.
Таким чином, використання сучасних інноваційних технологій, зокрема
технології інтерактивного навчання та електронних освітніх ресурсів, поєднання їх потенціалу із традиційними педагогічними прийомами дозволяє викладачу створити ефективні, різноманітні та цікаві сучасні заняття,
а також вирішити проблему наочності навчання; сприяє високому інтелектуальному розвитку студентів та забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю критично мислити, творити; якісному
формуванню компетентностей.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ
ТЕХНОЛОГІЯ

Р

озвиток телекомунікаційних технологій та технологій програмного
забезпечення зумовлює швидке становлення та розвиток дистанційної освіти в Україні та світі. Дистанційне навчання вже зайняло своє місце
на ринку освітніх послуг та стало одним з форм надання освіти разом з
очною та заочною формами навчання.
Особливо широке запровадження дистанційної форми освіти у 2020 р.,
було зумовлене поширенням пандемії COVID-19 та необхідністю дотримання всіх карантинних заходів задля збереження здоров’я та життя всіх
учасників освітнього процесу, поставило нові виклики, подолати які можливо спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін із залученням новітніх
інтерактивних платформ, та підвищення мотиваційного фактора у здобутті
нових знань.
Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми
різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій
інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу
та спілкування [4, с. 42].
Використання дистанційних форм і методів навчання сприяє індивідуалізації процесу професійного становлення, спонукає студентів до самостійної роботи, формує в них інформаційну культуру, налаштовує на оволодіння інноваційними засобами здобуття та застосування інформації [4,
с. 45]. Можливості дистанційного навчання цілком відповідають соціальному замовленню щодо підготовки майбутнього професійного, мобільного
та кваліфікованого робітника
Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. Зокрема,
здобувач освіти може навчатися у зручний для нього час, звичному оточенні та у відносно автономному темпі. Так, практично не виходячи з дому
чи не покидаючи свого робочого місця, можна підтримувати регулярний
контакт з викладачем за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому
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числі відеозв’язку, та одержувати структурований навчальний матеріал,
представлений в електронному вигляді [2, с. 11].
Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, для
успішної корекції навчання та адекватного оцінювання важливо мати безпосередній контакт із здобувачем. Крім того, неможливо точно перевірити,
чи саме та людина працює, виконує завдання чи це робить хтось інший.
Проблема верифікації особи та умов виконання завдань – одна з найсерйозніших. Можливим вирішенням цієї проблеми є організація відеоконференції з виконанням завдань.
Тому остаточний контроль якості знань все ж таки рекомендують проводити на очній сесії. Крім того, не у всіх населених пунктах є можливість
доступу до мережі Інтернет-зв’язку. І найголовніше, при дистанційному
навчанні втрачається безпосередній контакт між викладачем та студентом
[4, с. 58]. При тривалому дистанційному навчанні студент перестає правильно формулювати свої думки, висловлюватись та проводити дискусійне обговорення. Разом з тим, така форма навчання потребує свідомого і
мотивованого підходу до отримання освіти. Саме тому дистанційна форма
потребує особливої самоорганізованості та вміння розрахувати свій час.
Незважаючи на недоліки, дистанційна форма освіти розвивається, удосконалюються технології її надання. Дистанційне навчання, за своєю суттю, є особистісно-орієнтованою формою навчання. Воно характеризується
свободою вибору викладача, можливістю підбору навчального матеріалу
в залежності від інформаційної потреби того, хто навчається, можливістю
обрання зручного графіку та часу навчання. Але це накладає додаткову відповідальність на особу, що навчається [5, с. 10].
У світі дистанційної освіти навчання може відбуватися в синхронному
або асинхронному режимі.
Синхронний режим - це такий вид взаємодії, коли всі учасники навчального процесу спілкуються, навчаються та передають один одному інформацію в спільному електронному середовищі. При цьому вони використовують спеціальні програми для аудіо- та відеоконференції. Такий формат
найбільш схожий до оффлайн навчання. Асинхронний режим передбачає
такий вид взаємодії, під час якої учасники взаємодіють між собою із деякою затримкою в часі, обмінюючись завданнями та їх розв›язком за допомогою різноманітних засобів дистанційного зв›язку, таких як електронна
пошта, форуми, соціальні мережі, тощо. Це вже більш самостійна форма
навчання, яка має бути під контролем викладача.
На думку експертів, синхронне навчання є більш наближене до занять
в реальному часі. Адже викладач може безпосередньо опитати студента,
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оцінити його відповідь, задати додаткові питання. Така взаємодія краща
для засвоєння матеріалу. Адже студенти можуть задати питання по незрозумілим для них темах. Звичайно, є і мінуси. Як-от, переривання зв’язку,
технологічні негаразди, неможливість колективного обговорення та групової роботи. Перевагою асинхронного режиму є зручність графіку роботи,
можливість зручного розпорядку дня та роботи у власному темпі. Водночас, недоліком є зниження навчальної дисципліни, зменшення соціалізації,
важкість зворотнього зв’язку. Асинхронне навчання вимагає більше зусиль
від студентів, які повинні навчитись правильно організувати свій час, серйозніше ставитись до завдання, мати навички самодисципліни.
Найкращий результат має гібридне навчання – коли ми зустрічаємось
із студентами в синхронні (наприклад на відеоконференції) і водночас застосовуємо асинхронне навчання.
Інструменти для оцінювання під час дистанційного навчання:
Гарно показали себе онлайн-тести з автоматичним зворотним
зв’язком. Неможливо перевірити сотні робіт через фото. Тести перевіряють рівень запам’ятовування інформації, відтворення або роботу з іншими
гаджетами. Сервіси: Quizlet, Google Forms.
Навчання через відео. Якщо ми надсилаємо відео, то бажано, щоб до
нього була якась перевірка. Адже просто подивитися відео і зробити типову вправу – не дієво. Краще прив’язати до відео те, що ми будемо оцінювати. Сервіси: EdPuzzle, YouTube.
Обговорення тем. Обговорювати, наприклад, тему чи літературний
твір можна навіть у Viber. Сервіси: Viber, Zoom.
Опитування/Зворотний зв’язок. Сервіси: Viber, Zoom, Google Forms
Як всі зрозуміли, всупереч поширеній хибній точці зору, дистанційне
навчання – це аж ніяк не канікули з онлайн-перекличкою та домашнім завданням. Дистанційний формат передбачає наявність всіх притаманних
очному навчанню атрибутів, таких як групові дискусії, колективне обговорення пройденого матеріалу, живе спілкування тощо.
Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані, окрім технічного інструментарію, викладачу необхідно володіти
низкою професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, організувати студентів на початковому етапі та втримати їхню увагу
аж до завершального.
Для того щоб дистанційне навчання було результативним потрібно: розробити правила дистанційного навчання та відслідковувати процес; використовувати синхронне і асинхронне дистанційне навчання; обмежити
кількість додатків і платформ; співпрацювати з різними викладачами, щоб,
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наприклад, створити разом сайт для навчання, і т.д. Обирати інструменти,
зручні для мобільних пристроїв та надавати підтримку студентам у використанні цифрових пристроїв.
На сьогоднішній день дистанційна освіта розвивається, удосконалюється та охоплює різні групи населення, адже для сучасної економіки – «економіки знань» притаманна парадигма - навчатися протягом всього життя.
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Охотник Г. Г., викладач-методист,
Придніпровський державний
металургійний коледж, м. Кам’янське

ВИКОРИСТАННЯ PHET INTERACTIVE SIMULATIONS
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Вступ./Introductions. PhET Interactive Simulations ‒ колекція досліджень, які основані на інтерактивному комп’ютерному моделюванні,
ефективні для вивчення і викладання фізики та інших природничих наук.
PhET-симуляції можна вбудувати в свій сайт чи блог, запускати он-лайн
або завантажувати безкоштовно з сайту http://phet.colorado.edu/.
Моделі я використовую в роботі на лекціях як демонстрації, в якості
самостійного дослідження або у домашній роботі. Слід зазначити, що у
симуляціях використовується інтуїтивно зрозуміле, анімоване, інтерактивне та ігрове середовище, де студенти можуть навчатися через експеримент,
відчути себе дослідниками в галузі освіти в спрощеному середовищі, де
підкреслюється взаємозв’язок між реальними життєвими явищами, які
лежать в основі науки. Візуальні та концептуальні моделі вчених стають
доступними для здобувачів освіти.
Під час моделювання також можна користуватись вимірювальними
приладами, наприклад, лінійкою, годинником, вольтметром, амперметром,
термометром тощо. Користувач, маніпулюючи цими інтерактивними інструментами, може одразу отримувати вимірювані величини так, що вони
ефективно ілюструють причинно-наслідкові зв’язки.
Можна спостерігати за декількома пов’язаними об’єктами і параметрами (відображаються рухи об’єктів, числові значення показників, графіки
процесів, тощо).
Мета роботи./Aim. Розглянути можливості та перспективи використання PhET interactive simulations для викладання та вивчення фізики з метою
залучення студентів до наукових навчальних досліджень.
Матеріали і методи./Materials and methods. Аналіз літературних джерел та інтернет-ресурсів. Для дослідження обрано такі методи: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та опис.
Результати і обговорення./Results and discussion. Використання симуляцій в процесі навчання дозволяє виділити дві групи планованих освітніх
результатів:
Щодо здобувачів освіти:
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•
Студентам надається можливість індивідуальної дослідницької
роботи з симуляціями, в ході якої вони самостійно ставлять експерименти,
можуть швидко перевірити свої гіпотези, встановити закономірності фізичних явищ і процесів.
•
Задається індивідуальний темп навчання для кожного здобувача
освіти, надається можливість повторення експерименту в зручний час зі
свого гаджета і зручному темпі.
•
Надається реальна можливість виконання комп’ютерного дослідження, яке неможливо виконати в умовах аудиторії.
•
Здобувачі освіти набувають навиків оптимального використання
гаджетів як навчального засобу.
•
Студенти отримують навички роботи з електронними ресурсами.
Щодо викладача:
•
У викладача вивільняється час для індивідуальної роботи зі студентами.
•
За результатом роботи можна провести швидку індивідуальну діагностику результатів процесу навчання.
Методичні рекомендації щодо використання моделювань сайту PhET:
1.
Визначати конкретні навчальні цілі, які мають бути чіткими і вимірюваними.
2.
Спонукати студентів до пошуку причинно-наслідкових зв’язків та
здійнювати значущі висновки з метою навчання, а не простого виконання
завдань.
3.
Залучати попередні знання, досвід та розуміння студентів до здобуття і побудови нових. Ставити запитання з метою виявлення та перевірки їхніх ідей, підтвердження чи виявлення та спростування помилок.
4.
Поєднувати знання здобувачів освіти з навколишнім життям, заохочувати до виявлення сенсу навчання, звязків з їхньім повсякденним
життям.
5.
Забезпечити діяльность, що потребує і передбачає співпрацю студентів для обміну своїми ідеями і міркуваннями.
6.
Надавати мінімальні настанови із використання моделювання для
заохочення до досліджень і пошуку головних сенсів, закономірностей, щоб
не стримувати активне мислення студентів.
7.
Сприяти відображенню висновків і аргументації у словах, діаграмах, на схематичних малюнках, тобто представити свої міркування різними способами.
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8.
Допомогати студентам самим відслідковувати свій прогрес у навчанні та розумінні. Головне забезпечити можливість перевірки їхнього
власного розуміння матеріалу.
Використання симуляцій як анімованої ілюстрації сприяє ефективному
спілкуванню зі студентами. Корисно показати динамічні процеси, які за
необхідності можна уповільнити, прискорити або призупинити, невидиме
зробити видимим, що ефективно для навчання та практично у використанні, в порівнянні зі статичними малюнками чи реальними демонстраціями.
Інтерактивна демонстрація на лекції покращує навчання здобувачів
освіти, сприяє формуванню вмінь робити передбачення та кращому розумінню.
Симуляції PhET розроблені так, що сприяють розвитку навичок дослідження з вивченням причинно-наслідкових зв’язків.
Доцільно запропонувати студентам наступний сценарій (задачу):
•
Зробити індивідуальний прогноз;
•
Обговорити в парі;
•
Переглянути можливі прогнози;
•
Зробити підсумок прогнозів та міркувань;
•
Провести «експеримент» з симуляцією;
•
Записати результат і порівняти, наскільки він відрізняється від
прогнозування.
Я використовую наступні етапи роботи з інтерактивними моделями:
1.
Постановка певних запитань щодо прогнозування явищ та процесів, що мають відбутися, змін, які можма спостерігати при зміні параметрів. Студентам необхідно дати можливість уявити те чи інше явище,
зробити прогноз. Все це розвиває зацікавленість здобувачів освіти та підвищує вмотивованість до вивчення фізики. Перед початком роботи з симуляціями задаю відкриті запитання.
2.
Студенти спостерігають за моделюванням та відповідають на
отримані до цього питання, порівнють їх з результатом експерименту.
3.
Знайомлю студентів з комп’ютерними моделями, слідкую за змінами параметрів, величин та їх характеристик.
4.
Студенти самостійно виконують комп’ютерні експерименти на
власних гаджетах.
5.
Записують результати експерименту і висновки з послідуючим обговоренням своїх висновків в аудиторії.
Висновки./Conclusions. Використання комп’ютерного моделювання
для проведення навчального дослідження сприяє виробленню стратегії самостійної пошукової діяльності.
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Віртуальніть експерименту надає право на помилку, збільшує простір
діяльності студента з власними локальними цілями, можливістю перевірки
результатів, висування гіпотез, що перебувають за межами можливостей їх
проведення у лабораторії.
Підвищується загальний рівень учбового процесу, підсилюється мотивація навчання і пізнавальна активність здобувачів освіти. Викладачу потрібно постійно перебувати в стані творчого пошуку дидактичних новацій.
Гажети в освіті стали могутнім засобом розвитку.
Істотному підвищенню ефективності освітнього процесу сприяє поєднання сучасних педагогічних технологій з сучасними інформаційними технологіями для виховання всесторонньо розвиненої, творчої особистості.
Викладати потрібно творчо – інакше навіщо!
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

П

едагогічна технологія як категорія навчання та виховання функціонує як наука, що досліджує раціональні шляхи навчання, систему засобів і принципів, які застосовуються в навчанні, реальний процес навчання.
Для забезпечення технологічного процесу потрібні певні педагогічні умови.
Першою й головною умовою є бажання студентів реалізувати свої права на
фізичний і духовний розвиток. Другою умовою є належна матеріально-технічна база й фінансування (спеціальні приміщення, спортивний інвентар,
який відповідав би фізичним, естетичним та гігієнічним потребам, здійснення рекреації, де змогли б займатися громадяни різного віку). Третя умова –
забезпечення галузі фізичного виховання й спорту висококваліфікованими
фахівцями-професіоналами. Технологія системи фізичного виховання тісно
пов’язана з його метою, тому що будь-яка усвідомлена діяльність можлива
лише за умови чіткого визначення її мети [5, с. 40].
Отже, технологічна система, зміст, форми й методи залежать від тієї
мети, яка лежить в її основі або залежить від виховного ідеалу, до якого вона прагне. Мета – це результат до якого йшли. Вона залежить від
певних потреб студента, групи людей, від визначених завдань на певний
час. Наприклад потреба пов’язана з розвитком рухового апарату, вона існує протягом життя. Також потреба яка задовільняє бажання та інтереси
студента, її всебічний розвиток. Таким чином, технологічна мета системи
фізичного виховання тісно пов’язується із зазначеними потребами та може
виступати як визначальна. Досягнення мети – технологічний взаємообумовлений процес, спрямований на кінцевий результат, але будь-яка мета
реалізується шляхом її конкретизації в цілому комплексі послідовних у
взаємопов’язаних завдань [6, с. 310].
Технологія фізичної культури розв’язує низку завдань. Завдання фізичного виховання Освітні завдання розв’язуються в процесі фізичної культури й полягають у тому, щоб озброїти кожного учня базовими науковопрактичними знаннями, що нагромаджені у сфері фізичної культури; забезпечити раціональне формування індивідуального фонду рухових умінь
і навичок, необхідних у житті, та довести їх до рівня. Завдання є освітні,
оздоровчі, виховні, навчити кожного студента застосовувати набутті зна-
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ння, уміння й навички у повсякденному житті з метою самовдосконалення. Розв’язання освітніх завдань не самоціль. Їх реалізація спрямована
на одержання максимального ефекту від занять фізичними вправами, що
сприяє зміцненню здоров’я, підвищенню фізичного розвитку й творчому
довголіттю. У цьому контексті освітні завдання виступають як обслуговуючі відповідно до оздоровчих та виховних завдань. Оздоровчі завдання
спрямовані на забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних властивостей; зміцнення й збереження здоров’я, що вирішується
в процесі фізичного виховання на основі вдосконалення людських властивостей, зокрема вдосконалення будови тіла та формування постави, досягається різними засобами, у тому числі завдяки лікувально-профілактичній роботі. Розв’язання виховних завдань передбачає розвиток інтелекту та
ствердження життєвого оптимізму, патріотичне й моральне загартування
молоді, виховання любові до праці, розширення сфери естетичного впливу
навколишнього середовища на особистість [1, с. 20].
Таким чином, кожен викладач фізичної культури та спорту повинен
розуміти, що в що в процесі фізичного виховання названі основні групи
завдань підлягають конкретизації через послідовну деталізацію їхнього
змісту. Професійно-прикладна фізична підготовленість і спортивне тренування потребують поглибленого вдосконалення рухів, умінь, навичок та
здібностей, необхідних для досягнення високих результатів, не включаючи
забезпечення загальної фізичної підготовки. Індивідуальна конкретизація
завдань – вік, індивідуальні й статеві особливості – передбачає зіставлення
цих особливостей з можливостями студентів, від яких залежить реалізація
висунутих завдань, і тому конкретні завдання диференціюються з урахуванням можливостей їх досягнення. Для студентів характерна організація
навчально – виховного процесу у формі колективних занять, з урахуванням їх рівня підготовленості. Завдання в часовому аспекті – це зіставлення завдань із часом, тобто врахування технології перспектив на сьогодні,
послідовність виконання фізичних вправ, урахування певних термінів від
коротких (одне заняття) до тривалих (місяць, рік і більше). Дуже важливо пам’ятати, що розв’язання конкретно поставленого завдання можливе
лише в конкретній ситуації, за умови правильно складених планів та програм, документів планування й умов реалізації. Тому проблема передумов
і перспектив технології реформування національної системи фізичного виховання посідає важливе місце [3, с. 36].
Сьогодення вимагає концептуально нового методологічного підходу до
розв’язання комплексних проблем становлення й розвитку національної
системи фізичної культури, а саме: − фінансування, покращення матеріаль-
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но-технічного, медичного та кадрового забезпечення; − зміни сутності фізичної культури і його призначення, оскільки фізична культура як суспільне явище зводиться до фізичної підготовки й вивчення обмеженої кількості
рухових дій. Попередній досвід програм свідчить, що у фізичній культурі
недостатньо приділено уваги завданням та засобам фізичного виховання,
які впливають на формування особистості студента. Цим проблемам приділяють увагу передові вчені-дослідники, учителі-практики; по-новому
розглядаються шляхи розвитку фізичної культури. Новітні тенденції знаходимо в працях В. А. Ареф’єва, М. М. Булатової, Е. С. Вільчковського,
О. Д. Дубогай, В. О. Запорожанова, А. С. Нісімчука, В. М. Платонова,
Л. П. Сергієнка, Б. В. Сергєєва, А. В. Цьося та ін. [4, с. 60].
Таким чином, на сьогодні висувається низка концептуальних положень:
− технологія системи фізичного виховання студентів повинна формуватися
на загальнолюдських гуманістичних цінностях і національних засадах з
урахуванням регіональних особливостей та передового досвіду в галузі фізичної культури й спорту; − фізична культура як частка загальної культури
людини має стати ціннісним орієнтиром для кожного студента. Але серед
уроків є й позаурочні заняття, тому засоби рухової активності студентів
повинні відповідати їхніх інтересам, передовим педагогічним технологіям,
традиціям і конкретним умовам проведення; − вагомий важіль підвищення
ефективності фізичного виховання, прояву активності, ініціативи, творчості студентів − оцінка їхньої діяльності [2, с. 33].
Вона повинна відповідати праці студента, укладеної в досягнення не
якогось конкретного нормативу, а індивідуального результату під час засвоєння теоретичних знань, методичних умінь, практичних навичок розвитку
фізичних можливостей; − удосконалення методики фізичного виховання.
Механізм технологічного підходу до організації роботи з учнями передбачає правильне формулювання цільової програми, активізацію контролю
за сприйняттям нового матеріалу, підвищення темпу уявних технологічних
операцій, чіткість усвідомлення, критичне ставлення до виконаної роботи
[7, с. 256].
Таким чином, технологія функціонування системи фізичного виховання – це вивчення й упровадження нових методів навчання та виховання
школярів на основі теоретичного осмислення, класифікації педагогічних
інновацій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
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Пелипань Я. М.,
Лубенський лісотехнічний фаховий
коледж

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

С

учасність потребує від навчального закладу підготовки фахівців, які
є не лише теоретиками у своїй професії, але також можуть застосовувати здобуті знання, вміння і навички на практиці. Здатні легко адаптуватися, вирізняються цифровою грамотністю, динамізмом, конструктивністю, вмінням реалізувати свої проєкти, вирішувати нестандартні завдання
тощо.
Нині випускник закладу фахової передвищої освіти має бути здатний і
готовий до конструктивного досягнення успішної життєдіяльності в мінливих суспільно-економічних умовах, самостійного і свідомого вирішення
складних життєвих завдань, породжених інформаційними, економічними,
соціальними, політичними, культурно-релігійними процесами третього
тисячоліття [1, c. 30].
Освіта (разом з тим і її здобувачі) постійно розвивається, удосконалюється, реалізовуючи нові ідеї, технології, підходи та прийоми навчання.
Традиційні методи стають менш ефективними, не сприймаються новим
поколінням юнаків та дівчат.
Типові вказівки, на кшталт «прочитай параграф, випиши терміни, вивчи» - зовсім не цікавлять тинейджерів, бо звучать як «завчи, напиши тест,
забудь». Причому такі погрози, як «поставлю погану оцінку та зателефоную батькам» нині не діють. Підлітки віддають перевагу інформації, яку
презентують блогери, аніж ту, яку пропонують викладачі із підручників.
Будь-які дані мають бути розглянуті під різними кутами, даючи змогу
глибше усвідомити проблему та сформувати власну думку [2].
Оскільки традиційна форма навчання студентів технічних спеціальностей у закладах фахової передвищої освіти передбачає застосування теоретичної частини вивченого матеріалу на третьому та четвертому курсах
– постає питання «Як зберегти інтерес до навчання на попередніх двох?»
Вивчення загальноосвітніх дисципліни – це старт, основа, фундамент,
завдяки якому формується майбутній фахівець. На скільки він буде успішним – залежить, перш за все, від методів, форм і технологій викладання
предмету.

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

247

Студентам більше до вподоби практичні заняття, коли вони можуть на
власні очі побачити, як усе працює; дискусії, занурення в подію, розуміння, «як і чому» замість «коли та де» [2].
У курсі вивчення будь-якої загальноосвітньої дисципліни важливо не
тільки зрозуміло викласти матеріал, але й зацікавити студента. Переконати, що знання з кожного предмета шкільного циклу необхідні для вивчення
не лише наступних дисциплін, але й у реалізації здобувача освіти, як фахівця відповідної галузі.
Задовольнити ці потреби та зробити навчальний процес цікавим, практичним та доступним допомагають інноваційні технології навчання.
Інноваційні технології – це необхідне явище в сучасній освіті, яке дозволяє формувати свідомість і активність учнів та студентів. Інновації в
освіті сьогодні стають важливим фактором самореалізації суспільства, забезпечують розвиток творчої особистості [4, c. 6].
Необхідність застосування інноваційних технологій навчання у вивченні загальноосвітніх дисциплін обумовлена тим, що в них втілені невичерпні можливості для викладання матеріалу на високому рівні.
Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно
існують в Україні, Іван Зязюн зробив висновки, що традиційна система навчання є безособистісною, «бездітною... без людською». У ній «людина...
постає... об’єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів,
загальних стандартів і нормативів» [3]. Інноваційні технології, у свою чергу, надають викладачеві загальноосвітніх дисциплін широке поле діяльності для розвитку особистості, реалізації навчальних проєктів, втілення
творчих задумів та ідей. Допомагають студентові ЗФПО знайти застосування базових знань у своїй майбутній професійній діяльності.
При вивченні загальноосвітніх дисциплін у системі фахової передвищої
освіти доцільно виокремити такі інноваційні технології (схема 1):
Під час інтерактивного навчання:
•
кожен студент має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно прозвітувати;
•
від діяльності здобувача освіти залежить якість виконання поставленого перед групою завдання [6].
Ігрові технології навчання – це особливий метод, який передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує взаємодію педагога і
студента за допомогою гри, а також допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату [7, с. 1]. Леонід Венгер вважає,
що головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх фахівців
уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти
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Схема 1. Інноваційні технології навчання
необхідними фаховими вміннями і навичками студент зможе лише тоді,
коли сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес та докладатиме
певних зусиль [7, с. 2].
Складовими особистісно-орієнтованої технології навчання є особистісно-орієнтовані ситуації: студент повинен пристосувати її до своїх інтересів, вибудувати образ чи модель власної поведінки, виявити у ній творчий
момент, дати критичну оцінку. Для цього недостатньо наявних знань, потрібні пізнавальні пошуки [8].
За визначенням Buck Institute for Education, проєктне навчання (projectbased learning) – це метод, навчаючись за яким, студенти певний час досліджують і реагують на цікаві та складні питання, отримуючи відповідні
знання та навички. Такий формат навчання передбачає залучення здобувачів освіти до систематизації та набування знань, створення власних продуктів; розвиває навички критичного мислення, співпраці, спілкування,
міркування [9].
Покоління сучасної молоді, яких часто називають поколінням «Z» – це
основний контингент студентства закладів фахової передвищої освіти, які
народилися зі смартфоном у правій руці і лептопом чи комп’ютером – у
лівій [10]. Тому не дивно, що у сучасній освіті одним із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних техно-
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логій у навчальний процес. Дистанційне навчання зробило інформаційнокомп’ютерні технології одними з основних у викладанні та вивченні загальноосвітніх дисциплін, у тому числі й загальноосвітніх. 3D моделювання,
віртуальні лабораторії, відео редактори, презентації, online-конференції,
навчальні платформи чи конструктори тестів і навіть більше – можливості
ІКТ.
Яскравим прикладом запровадження всіх, вищеперерахованих інноваційних технологій в освітній процес – є STEM-освіта, яка набирає чималих
обертів в Україні.
STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics).
Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті,
що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну
творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті,
при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий
компонент + інноваційні технології [4, c.30]. STEM – це інтегрований підхід до навчання, у рамках якого науково-технічні концепції вивчаються в
контексті реального життя, створюється стійкий зв›язок між навчальним
закладом та суспільством [5, с.3].
Отже, інноваційні технології навчання – це процес, який оновлює навчальну систему та унеможливлює пасивність студентів під час вивчення
загальноосвітніх дисциплін. Новітні технології допомагають проявити інтерес здобувачів освіти до навчання, зробити його легким, доступним та
цікавим.
Список використаних джерел
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для вчителя [Електронний ресурс] URL: https://bit.ly/3G6veyy.
3. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс].
URL: https://bit.ly/3E14nSG.
4. STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні // Матеріали обласної науково-практичної інтернет-конференції. / Авторупорядник Ю.
М. Зоря. Черкаси: ЧОІПОПП, 2018. 117 с. [Електронний ресурс]. URL: https://bit.
ly/2Z6gDCg.
5. Особливості впровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіти у
навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. Коростельова О.І., Ярмолович Н.М. [Електронний ресурс] URL: https://bit.ly/3AWtaFJ.
6. Технологія інтерактивного навчання [Електронний ресурс]. URL: https://bit.
ly/3DUSYnC.
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УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА,
ДОСВІД
Анотація. У статті розглянуто проблеми пошуку нових форм організації занять філологічного циклу з точки зору використання новітніх технологій. Акцентовано увагу на перевагах використання мультимедійних
презентацій та загальних проблем досягнення балансу між використанням
ІКТ та особистісним спілкуванням викладача та здобувачів освіти.
Ключові слова: комп’ютерні технології, інформаційні технології, мультимедійні технології, аудіовізуальні засоби навчання
Розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання
ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва. У
галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, упроваджується дистанційне
навчання, застосовуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує
вищого рівня і якості підготовки студентів [1].
Однією з моделей використання комп’ютерних технологій в освітній діяльності може бути: комп’ютерне тестування і контроль знань; користування каталогами і замовлення книг у бібліотеках через Internet; видання методичних розробок, студентських збірників, газет; використання електронних
енциклопедій тощо. Усі ці можливості не є фантастикою та можуть уже
сьогодні широко впроваджуються в роботу кожного навчального закладу.
Використання інформаційних технологій на заняттях української мови
може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного заняття, рівня володіння
різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі загальної освіти. Серед зазначених технологій використовуємо такі їх види:
інформаційні технології;
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електронні підручники;
аудіо-, відео-, анімації.
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Наочне подання
інформації має велике значення під час проведення лекцій, публічних виступів, узагальнення досвіду тощо.
Систематичне використання комп’ютера на занятті, зокрема систем
презентацій, сприяє такому:
- підвищенню якісного рівня використання наочності;
- зростанню продуктивності заняття;
- реалізації міжпредметних зв’язків;
- уможливленню організації проектної діяльності студентів зі створення
навчальних програм під керуванням викладачів інформатики та української мови;
- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень
знань студентів;
- покращенню взаємин «студент-викладач», особливо з студентами, «далекими» від мови, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;
- зміні ставлення молоді до комп’ютера: вони починають сприймати
його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської
діяльності.
Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, його застосування дозволяє змінити
технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладача та студентів, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює
міжпредметні зв’язки [2, с. 119].
Мета уроків української мови і літератури полягає не в тому, щоб наздогнати такий мінливий комп’ютерний світ, а в тому, щоб виховувати в
студентів інформаційну культуру, забезпечити їм той рівень комп’ютерної
та мовної грамотності, з якого їм буде легко рухатися вперед, обираючи
напрямок відповідно до свого виду діяльності
Використання комп’ютерних технологій є резервом підвищення грамотності учнів, зокрема систематичне написання комп’ютерних диктантів, за
допомогою яких індивідуалізується процес вдосконалення правописних
умінь і навичок. Можна порадити електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі:
«Практикум з української мови:10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський,
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Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), Педагогічний програмний засіб «Українська мова» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф,
Л.Скуратівський) [3, с. 168].
Доцільним та ефективним є використання в освітньому процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець,
І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України»
- Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія.- К.: Довіра,
2001-2005.
Комп’ютер використовується в процесі вивчення української мови, доповнює викладача, коли викладач з його застосуванням презентує як:
джерело навчальної інформації (яке частково або повністю замінює інформацію від викладача або підручника);
наочний посібник (якісно нового рівня з можливостями відеоефектів та телекомунікації);
індивідуальний інформаційний простір для студента;
тренажер;
засіб діагностики та контролю.
Комп’ютер може виступати також як робочий інструмент і засіб навчання. У функції робочого інструменту засіб навчання нового покоління виступає як:
засіб підготовки документів та їх зберігання;
засіб моделювання (в тому числі мовленнєвого).
Функцію засобу навчання ПК виконує під час:
створення програмних продуктів;
застосування різних інформаційних середовищ.
Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово
нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп›ютерних
та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного
уроку української мови, а також розвиває активну пізнавальну діяльність
студентів і є важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ
століття.
Список використаних джерел
1. Воробцов В.В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках
української мови і літератури. URL: http:www.nbav.gov.ua
2. Коменський Я.А. Велика дидактика / Вибрані педагогічні твори. Київ, 1940.
Т.1. С.159
3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб./ О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко,
О.М.Любарська та ін..; За заг.ред. О.М.Пєхота. Київ: А.С.К., 2001. 256с.
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ФРЕЙМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

П

оняття фрейму (від англ. frame – «схема») уперше використано американським психологом Ф. Бартлеттом для номінації стереотипних
уявлень, якими люди регулярно послуговуються для вербалізації минулого
(колективного чи індивідуального) досвіду [2, c. 22].
У лінгвістиці поняття «фрейм» уперше застосував Ч. Філлмор.
Безперечною перевагою фреймів є те, що вони мають високу ємність,
легко використовуються під час проблемного навчання, передбачають самостійну роботу студентів, що в сучасних умовах розвитку освіти є достатньо актуальним.
Інформація під час складання фреймів подається не в текстовому варіанті, а схематично, компактно згорнуто в певну логічну послідовність
– структуру, модель. Тому складністю фреймового підходу є необхідність
високого рівня розуміння, узагальнення тексту і вміння передавати його
зміст стисло, логічно, інформативно.
Постійна активізація студентів до створення фреймових структур дає
змогу розвинути такі загальнонавчальні уміння:
виділення головного, що забезпечує вдосконалення стратегічної
компетенції студента;
аналіз, синтез, узагальнення;
пояснити сутність ключових понять теми;
структурувати, упорядкувати і систематизувати знання, збільшити
обсяг пам’яті, швидкість запам’ятовування.
Для закріплення навичок можна запропонувати студентам тему і назву
слотів для самостійного заповнення з використанням різних джерел інформації.
Якщо викладач пропонує власне бачення навчального матеріалу у вигляді фрейму, то це має бути не просто ознайомлення з уже готовою структурою запису, а співпраця, співтворчість педагога й студентів у процесі
викладання певної теми, коли на очах студентів за допомогою дошки і
крейди творяться нові знання. Викладач може запропонувати студентам
вдома доопрацювати частини фрейму, додати інформацію з різних джерел,
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висловити власне бачення порушеної проблеми, поставити низку проблемних запитань.
Варто намагатися створювати комунікативне середовище під час
структурування здобутої інформації. Так, об’єднавшись в групи, студенти можуть складати фрейми до однієї чи кількох різних тем з наступною
презентацією і рефлексією своєї діяльності. Це сприятиме оволодінню
різними способами взаємодії між людьми, різними соціальними ролями,
використанню мовних знань в різних сферах і ситуаціях, а відтак формуванню комунікативної компетентності як стратегічної під час викладання
української мови й літератури, про що зазначено в новому Державному
стандарті [1].
Лише за таких умов буде забезпечене активне сприймання, адекватне
розуміння і міцне запам’ятовування навчальної інформації. Така організація здобуття знань, опанування важливих умінь і навичок, формування ціннісних орієнтирів і набуття досвіду формуватиме компетентного студента, спроможного вирішувати навчальні завдання і розв̕язувати життєві
проблеми.
Робота над структуруванням інформації дає можливість виробити у студентів уміння виділити з тексту основний зміст, зрозуміти матеріал, що
вивчається, збільшити швидкість запам’ятовування, так як мозок активно сприймає образну інформацію та схеми. студенти не просто пасивно
сприймають представлену інформацію та картинку, а й є учасниками навчального процесу, доповнюючи зміст як на занятті, так і вдома. Навчальний матеріал стає доступним і швидко запам’ятовується.
Наприклад, при вивченні теми «Українська література 20-30-х років ХХ
ст.» (Дод. 1) на занятті студенти під керівництвом викладача створюють
фреймову структуру за літературними стилями та угрупуваннями цього
періоду. Домашнім завданням буде продовження запису представників літературних угрупувань, що дає змогу ще раз закріпити вивчений матеріал
як на мисленнєвому рівні, так і зорово, що дає змогу підвищити показники
успішності та зацікавити предметом.
На заняттях української мови вважаю за необхідне використання фреймових структур для кращого запам’ятовування матеріалу. Повторюючи
правило вживання апострофа (Дод. 2), студенти створюють фрейм разом
із викладачем. Самостійно за зразком підбирають приклади вживання апострофа, що дає змогу ще раз закріпити знання, вміння та навички за даним
правилом.
При повторенні теми «Синтаксис складного сполучникового речення»
(Дод. 3) для кращого засвоєння знань теж можна використати фреймову
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структуру, що дає можливість при підготовці до зовнішнього незалежного
оцінювання швидко пригадати типи складних сполучникових речень.
Засвоєння знань за допомогою фреймових структур дає можливість розвивати у студентів системне, алгоритмічне, репродуктивне, критичне й
творче мислення; формувати вміння доводити, переконувати, нестандартно працювати з навчальним матеріалом. Фреймування матеріалу сприяє
збільшенню обсягу пам’яті, швидкості запам’ятовування.
Сучасний викладач в умовах змісту програми і часом, відведеним на
вивчення матеріалу, має володіти різними способами структурування інформації з метою оптимізації навчання і вироблення здатності студентів
самостійно здобувати, структурувати і використовувати інформацію для
забезпечення власних навчальних і життєвих потреб.

Додаток № 1
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заступник директора з виховної роботи,
Дженкова М. Ю., викладач,
КЗ «Бердянський медичний фаховий
коледж» Запорізької обласної ради

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН
З ЧИННИКІВ ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

О

дним із чинників професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця є позааудиторна робота студентів.
Питання організації самостійної позааудиторної роботи знайшло своє
висвітлення в наукових працях педагогів та психологів: А. Алексюка,
С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Безпалька, І. Бартенєва, А. Петровського, О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубінштейна та інших [1– 4].
Так, у педагогічному словнику «позааудиторна робота» трактується як спеціально організовані й цілеспрямовані позааудиторні заняття та система
пізнавальних і виховних заходів, метою яких є поглиблення та розширення
знань, отриманих в умовах навчального процесу, формування творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних умінь і навичок [4].
Деякі науковці вважають, що для успішної організації позааудиторної
роботи студентів необхідне врахування специфіки майбутньої спеціальності та широке використання різноманітних форм та методів роботи з
молоддю [1; 2; 3; 4]. Позааудиторна робота може бути соціально та професійно спрямована. Так, зокрема, позааудиторна робота соціального спрямування носить виховний характер і представлена роботою студентського
самоврядування, клубів, гуртків за інтересами, діяльністю творчих студій,
волонтерських рухів, спортивних секцій.
Інший вид позаудиторної роботи має професійне спрямування і сприяє
становленню особистості як фахівця, передбачає дослідницьку діяльність,
участь у роботі предметних гуртків, участі в конкурсах, наукових студентських конференціях.
Згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання, з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання, з метою
самореалізації особистості доцільним є одночасне поєднання всіх форм
позааудиторної роботи.
У нашому коледжі працюють предметні гуртки, клуби за інтересами,
гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції тощо. У клубі «Довіра»
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студенти набувають навичок ефективної комунікації, подолання стресу, що
сприяє формуванню позитивної самооцінки. Клуб «Юність» та агітаційнохудожня бригада «Green Life» спрямовують свою діяльність на запобігання шкідливих звичок у молоді та пропагування здорового способу життя. Члени клубу «Червона калина» вивчають пам’ятки історії та культури
Запорізького краю, досліджують невідомі сторінки історії рідного краю,
вчаться описувати краєзнавчі об’єкти, беруть участь в пошуковій, дослідницькій роботі. Клуб за інтересами «Супутник» проводить пошукову та
дослідницьку роботу з вивчення культури й діяльності видатних земляків,
досліджує культуру європейських країн тощо. Робота студентського гуртка
«Соціс» спрямована на розгляд актуальних проблем суспільства. Дослідницька діяльність гуртківців клубу «Зелена аптека» спрямована на вивчення дії лікарської рослинної сировини нашого регіону та надання рекомендацій до їх застосування.
Вихованню поваги до майбутньої професії, почуття толерантності сприяє залучення студентів до роботи в агенції добра «Серце до серця», яка
тісно співпрацює з міською організацією Червоного Хреста.
Екологічне виховання у нашому навчальному закладі здійснюється за
двома напрямами: на аудиторних заняттях та у позааудиторний час. На заняттях клубу «Екологічна майстерня» застосовуються клубні форми роботи з метою формування екологічної культури.
Розвиток творчих здібностей студентів, поглиблення їх знань з теорії
та історії літератури, забезпечення умов для спілкування молоді, яка цікавиться літературою і робить перші кроки у реалізації свого творчого потенціалу є діяльність літературної студії «Містерія».
З метою поширення знань, розвитку інтересу до поглибленого вивчення навчальних дисциплін у здобувачів освіти, в коледжі також працюють
предметні гуртки. Позааудиторні заходи, які проводяться в межах тижнів
дисциплін, мають неабияке значення для формування фахової компетентності студентів. Як приклад, ми хочемо розповісти про Тиждень фармацевтичних дисциплін та заходи, які проводилися впродовж тижня в нашому
коледжі.
Дні тижня

Навчальна дисципліна

Заходи

Понеділок

Організація та
економіка фармації

Відео-екскурсія по аптеці.

Вівторок

Фармакологія

Лекція-презентація «Поборемо COVID
разом!»
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Середа

Фармакогнозія

Лекція-презентація «Цікаві факти про чай,
які ви раніше не знали»

Четвер

Технологія ліків

Майстер-клас з миловаріння.

П’ятниця

Фармацевтична хімія

Інформативний матеріал «Помічники чи
вороги?» (результати досліджень гуртка
фармацевтичної хімії)

Для проведення тижня було взято 5 профільних дисциплін спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», а саме: організація та економіка
фармації, фармакологія, фармакогнозія, технологія ліків, фармацевтична
хімія. Але необхідно зазначити, що цікавим буде залучення й інших дисциплін фармацевтичного профілю, а саме «Основи менеджменту та маркетингу у фармації», «Аналітична хімія», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» та інші. Кожен день тижня присвячувався визначеній
дисципліні. Основним завданням організаторів заходів стала презентація
цікавої інформації пов’язаної з тією чи іншою дисципліною. Всі матеріали,
надані відповідальними особами, підготовлені в результаті спільної роботи гуртківців та викладачів (керівників гуртка).
Заходи тижня фармацевтичних дисциплін були проведені за наступним
планом:
День перший. Відео-екскурсія по аптеці (робота гуртка організації та
економіки фармації) розпочинається зі знайомства з історичним матеріалом про роботу першої офіційної аптеки у Львові, а потім переносить
глядачів до сучасної аптеки м.Бердянськ. Керівництво аптеки люб’язно надало можливість провести відео-екскурсію по внутрішнім (виробничим)
приміщенням аптеки. Цей матеріал має цінність не тільки для проведення
тижня фармацевтичних дисциплін, а також для проведення теоретичних
занять з організації та економіки фармації, для профорієнтаційної роботи
в школах міста.
День другий. Лекція-презентація «Поборемо COVID разом!» (робота
гуртка фармакології). Матеріал лекції містить корисну інформацію про щеплення. В Україні переважно використовують чотири вакцини: Comirnaty
від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca
(Covishield, SKBio). Інформативний матеріал містить репортажі з лікарень,
історії хворих, коментарі і рекомендації фахівців щодо протидії коронавірусній пандемії в Україні та світі.
День третій. Лекція-презентація «Цікаві факти про чай, які ви раніше
не знали» (робота гуртка фармакогнозії).
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За статистикою чай є найбільш вживаним напоєм у всьому світі ( займає
перше місце), тому цікаві факти про чай були корисні як для студентів, так
і для викладачів.
Лекцію-презентацію можна доповнити також і дегустацією чаїв ( на вибір організаторів).
День четвертий. Майстер-клас з миловаріння (робота клубу за інтересами «Зелена аптека»). Приготування натурального мила своїми руками, мабуть, є мрією багатьох дівчат та жінок. Студенти спеціальності 226
«Фармація, промислова фармація» провели майстер-клас з миловаріння,
розповіли основні правила виготовлення мила та поділилися деякими тонкощами цієї роботи. Було створено відео даного мистецького процесу, яке в
подальшому рекомендовано використовувати в рамках профорієнтаційної
роботи для школярів міста.
День п’ятий. «Pestis caedo – помічники чи вороги?». Студенти коледжу
надали цікаву інформацію про роботу гуртка фармацевтичної хімії, яка полягає в дослідженні кількісної наявності пестицидів у фруктах та овочах,
взятих для аналізу на несанкціонованих місцях торгівлі. З латинської мови
«pestis» в перекладі означає «зараза», а «caedo» - вбиваю. У свої роботі
гуртківці намагаються дати відповідь на питання: «Пестициди – це помічники чи вороги?». У наш час актуальність цього питання беззаперечна!
Таким чином, позааудиторна робота, зорієнтована на особистість студента, сприяє зростанню його інтелектуальному потенціалу, професійної
культури та є платформою для формування відповідальності, мотивації до
самореалізації в професії.
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Кірпо Н. В.
ВСП «Донецький фаховий коледж
ЛНАУ», м. Красногорівка

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У ФАХОВОМУ
КОЛЕДЖІ

Р

еформування освіти в Україні передбачає впровадження новітніх
педагогічних практик, що позитивно впливають на підвищення рівня якості знань, якими має забезпечити фаховий коледж здобувача освіти,
зважаючи на потреби сучасного суспільства. Велике значення у підготовці
висококваліфікованого фахівця має курс вивчення української філології,
це зумовлено вимогами до рівня загальнокультурної та спеціальної підготовкою майбутніх фахівців до професійного, компетентного входження
на ринок праці.
З метою забезпечення високого рівня якості освіти необхідно обирати
форми й методи викладання дисциплін на засадах компетентнісного підходу для формування особистості фахівця, який вільно володіє мовою в усіх
сферах суспільної діяльності; впроваджувати такі методи, які стимулюють
активну пізнавальну, мисленнєву, мовленнєву, пошукову, творчу діяльність
здобувачів освіти. Викладання української літератури у фахових коледжах
має особливе значення, адже педагог засобами мистецтва слова допомагає
формувати та збагачувати внутрішній світ молоді, позитивно впливати на
формування самосвідомості, спрямовувати морально-етичний потенціал,
розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.
Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу й посідає чільне місце в реформі освіти України. Бурхливий розвиток засобів інформатизації, поява нових технологій обробки, передачі,
одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування ґаджетів у навчальному процесі. Одне з головних переваг використання цифрових технологій у процесі навчання є те, що викладач буде
не тільки в змозі контролювати ефективність навчання, а й також швидкість засвоєння матеріалу здобувачами освіти, кількість часу, витраченого
на розв’язанням конкретного завдання, рівень розуміння нової інформації.
У процесі діджиталізації як здобувачі освіти, так і викладачі можуть отримати доступ до великої кількості цифрової інформації та використовувати
спільні платформи для вдосконалення практики навчання та викладання.
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Система викладання української мови та літератури в межах упровадження компетентнісного підходу являє собою комплекс складників, спрямованих на реалізацію освітніх завдань щодо задоволення мінімальних
потреб кожного здобувача освіти для досягнення певного рівня саморозвитку, що й визначає актуальність досвіду. Таким чином, важливою умовою формування ключових компетентностей майбутнього фахівця, організованого, самокритичного, активного, цілеспрямованого є створення новітнього освітнього простору, що легко реалізується засобами мобільних
технологій. Це й зумовлює перспективність даного досвіду.
Надамо перелік мобільних додатків та веб-ресурсів з коротким описом
варіантів їх застосування на заняттях української мови та літератури, які
підтримуються цифровими ґаджетами:
• Мобільний додаток «ЗНО 2020»
• Мобільний додаток «ZNOONLINE»
• Мобільний додаток «Український правопис»
• Мобільний додаток «Правила української мови»
• Мобільний додаток «Мова - ДНК нації»
• Мобільний додаток «Український словник»
Джерело для завантаження мобільних додатків: PlayМаркет або мережа
Інтернет.
Варіанти застосування мобільних додатків: фронтальна, групова або
індивідуальна робота з теоретичним матеріалом. Перевірка домашнього
завдання.
Переваги використання на мобільному телефоні: мобільні довідники,
які містять основні правила української мови. Додаток «Мова - ДНК нації»
пропонує інформацію у більш наочному вигляді, дає можливість не тільки
вивчити основні правила орфографії, але й проаналізувати власну вимову.
Додатки «Правила української мови» та «Український правопис» підтримують офлайн-режим.
Ризики під час використання на мобільному телефоні: потрібно завантаження з інтернету та встановлення додатку на мобільний телефон. Додаток
«Мова — ДНК нації» не працює без інтернету та доступ до тренувальних
вправ можливий лише через реєстрацію на сайті.
Тренажер з правопису української мови. Адреса веб-ресурсу: http://
webpen.com.ua/ Поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що
сприяє засвоєнню граматики української мови й вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.
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Варіанти застосування: теоретичний відомості для вивчення нового
матеріалу на занятті. Тестування на етапах актуалізації, вивчення та закріплення навчального матеріалу. Індивідуальні завдання для заохочення,
можливість отримання додаткових балів.
Переваги використання на мобільному телефоні: одночасно може працювати необмежена кількість користувачів із одним завданням. Висока
якість подання інформації. Збірка теоретичного матеріалу з української
мови. Кожен здобувач освіти може виконати завдання повторно, переглянути підказку.
Ризики при використанні на мобільному телефоні: важко перевірити
об’єктивність результатів (кількість спроб виконання завдань не обмежується, в багатьох вправах дозволяється одразу редагувати відповіді).
Інтерактивні вправи. Адреса веб-ресурсу: https://learningapps.org/ Універсальний інструмент використання мобільного ґаджету на всіх етапах
заняття, не залежно від навчальної дисципліни. Сайт вміщує велику колекцію напрацьованих завдань, яку можна застосовувати в навчальній діяльності, або скористатися конструктором і створити власні вправи.
Варіанти застосування: індивідуальні завдання для заохочення, отримання додатковий балів. Актуалізація опорних знань. Закріплення нового
матеріалу. Перевірка домашнього завдання.
Переваги використання на мобільному телефоні: одночасно може працювати необмежена кількість користувачів із одним завданням. Зареєстрований користувач має особистий кабінет. Є можливість створити віртуальний клас та профілі здобувачів освіти без їх участі. Викладачу надається
можливість зробити аналогічні вправи з власної дисципліни.
Нові інформаційні технології навчання - це сукупність методології та
технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних
навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу
і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти.
Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик
(особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають кожному здобувачу освіти, можливість самореалізації в пізнавальній
та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.
Проведення занять із залученням інформаційних технологій потребує
серйозної підготовки. За О.Бриксіною конструювання такого уроку відбувається у кілька етапів. Це концептуальний (визначення дидактичної мети,
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доцільності використання інформаційних технологій для досягнення кінцевих результатів), технологічний (визначення форми заняття, відбір електронних засобів навчального призначення), операціональний (виділення
основних елементів заняття, визначення місця електронних засобів навчального призначення у структурі уроку, вибір способів взаємодії здобувачів освіти з навчальними засобами) і етап педагогічної реалізації (переведення педагогічних принципів у конкретний навчальний вплив) [3, с.62].
На заняттях української мови та літератури використовуємо дидактичні
мультимедійні матеріали електронних підручників та посібників. В роботі
викладачі використовують мультимедійні презентації, створюють власні
мультимедійні навчальні програми, проєкти, використовують засоби інтернету у навчальній та позааудиторній роботі.
Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю, прогресивні країни
світу поступово діджиталізуються, тому нам так само потрібно оновлюватися та рухатися вперед. Під час проведення лекцій викладачі здебільшого використовували наступні платформи: Zoom, Skype, Google Classroom,
Moodle, Viber, рідше – YouTube, Google Hangouts, DingTalk, Classdojo та
інші.
Навчаючись онлайн, здобувачі освіти отримують усі необхідні матеріали та мають змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема
нестачі чи відсутності підручників зникає.
Переваг онлайн-навчання є багато: зростання інтересу до нового цікавого методу навчання, економія ресурсів всіх учасників освітнього процесу,
автоматизація контролю виконання завдань тощо.
Тому велика увага під час вивчення всіх тем з мовних дисциплін приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. Робота
над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів:
підвищення загальномовної культури майбутніх фахівців та їх фахової
мовної культури.
Отже, впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання є
пріоритетним напрямом реформування сучасної системи фахової передвищої освіти. Виконуючи навчальну, виховну й дослідницьку функції, зазначені технології можуть застосовуватися як на етапі підготовки до проведення занять, створення навчально-методичного забезпечення, так і під час
процесу навчання й у позааудиторній роботі. Використання інноваційних
педагогічних технологій навчання дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної
діяльності, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу.
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Святецька В.,
викладач-методист,
викладач природничих дисциплін,
Комунальний заклад вищої освіти
«Ужгородський інститут культури і
мистецтв » Закарпатської обласної ради

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ АДАПТИВНОГО
КАРАНТИНУ

П

андемія Covid-19 триває вже другий рік, що суттєво вплинуло на
освітній процес в Україні .Освіта є одним із базових прав людини,
закріпленим у 26 статті Декларації прав людини, Конституції України та
Законі України «Про освіту». Якість та доступність освіти мають прямий
вплив на доходи, зайнятість, розвиток, здоров’я та соціалізацію людей.
Дистанційне навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 спричинив погіршення якості та доступності освіти, а також загострення низки освітніх
нерівностей. На початку пандемії 90% шкіл по всьому світу були зачинені.
Весною 2020 року всі навчальні заклади в Україні перейшли на дистанційне навчання. Через кілька місяців в Україні було запроваджено «адаптивний карантин», який передбачав поділ України на зони епідеміологічної
безпеки: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Відповідно до
цього заклади загальної середньої освіти постійно переходили з дистанційного на змішане навчання та навпаки, натомість заклади вищої освіти
переважно залишалися на дистанційному навчанні.
Навчальний процес в умовах адаптивного карантину
1.1 Перша половина навчального року 2020/2021
В умовах адаптивного карантину почався навчальний 2020/2021 рік .
Заклади освіти, розташовані в «червоних зонах», не вийшли на очне навчання. Частина з них розпочали навчальний рік дистанційно, а в деяких
містах продовжили літні канікули. Натомість у «жовтих» і «помаранчевих»
зонах на карантин переводили окремі школи та класи. У деяких закладах
вищої освіти на навчання вийшла лише частина студент ів,яка провчилась
очно перші два тижні вересня, після чого навчання продовжилося в дистанційному форматі.
Лише 16 жовтня 2020 року з’явилося Положення про оновлені умови
організації дистанційного навчання — через півтора місяця після почат-
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ку навчання. Наказом Міністерства освіти та науки (далі — МОН) від
8.09.2020 № 1115 були додані лише деякі зміни, які стосувалися організації
дистанційного навчання у різних навчальних закладах, зокрема у професійно-технічних.
1.2 Локдаун
Кабінет Міністрів 9 грудня прийняв постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19», за якою на всій території України з 8
до 24 січня вводили посилені карантинні обмеження, у тому числі було
заборонено відвідування всіх закладів освіти. МОН рекомендував школам
або продовжувати канікули після 11 січня, або організовувати дистанційне
навчання. Однак за законом України «Про повну загальну середню освіту» школи самостійно можуть приймати це рішення. Відповідно, деякі
школи запровадили канікули на період локдауну, а деякі продовжили навчатися в режимі дистанційного навчання.
Управління освіти в обласних центрах надавали рекомендації різним закладам освіти, як їм функціонувати, де здебільшого рекомендувалося після канікул повертатися до дистанційного навчання. Департамент освіти та
науки КМДА розробив доволі детальні рекомендації, де радив закладам
загальної середньої та професійно-технічної освіти не лише викладати у
дистанційному форматі, а й створювати комфортні та доступні умови для
всіх здобувачів освіти, надавати у цей період за потреби відпустки вчителям, забезпечувати технічними засобами всіх учасників процесу, які цього
потребують.
1.3 Друга половина та завершення навчального року 2020/2021
Весною 2021 року не було всеукраїнського локдауну, але багато регіонів
перебували в червоній зоні, яка передбачала низку обмежень, зокрема закриття всіх навчальних закладів і переведення на дистанційне навчання.
Наприкінці березня у «червоній зоні» перебували 7 областей України, а
станом на середину квітня — вже половина України. У Києві карантинні обмеження зачепили транспортну інфраструктуру — їздити на громадському транспорті могли лише окремі категорії людей за спецперепустками. Верховна Рада України 13 квітня 2021 року прийняла закон, за яким
учні 11-х класів звільнялися від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації (далі — ДПА). Натомість її можливо було за бажанням
пройти у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 27 квітня МОН надіслав лист керівникам департаментів і управлінь освіти про завершення
навчального року 2020/2021, де йшлося про те, що підсумкове оцінювання
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освіти має відбутися дистанційно, було наведено роз’яснення щодо скасування ДПА та здобуття свідоцтв про повну загальну середню освіту.
Безпека та здоров’я учасників навчального процесу
2.1 Засоби індивідуального захисту
Регулює процес використання засобів індивідуального захисту у всіх
закладах освіти Постанова Головного державного санітарного лікаря
України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» від 23.04.2021 Відповідно до неї персонал закладів освіти допускається до роботи лише за умови наявності респіраторів або захисних
масок. Весь персонал має бути забезпечений засобами індивідуального
захисту протягом усього 5-денного робочого тижня з розрахунку 1 маска
на 3 години роботи. Батьки теж повинні перебувати в закладах освіти у захисних масках. Здобувачі освіти мають використовувати засоби індивідуального захисту лише під час входу та пересування навчальним закладом.
Натомість під час занять це не є обов’язком. Інформації щодо того, скільки
масок на день потребують учні та студенти, в документі не вказано. Учні
1-4 класів повністю звільняються від носіння масок або респіраторів.
2.2 Вакцинація
В ЮНІСЕФ ще на початку минулого року наголошували, що вчителі мають бути пріоритетною групою для вакцинації. На початку пандемії через
поширення коронавірусної хвороби було закрито 90% шкіл по всьому світу,
що вплинуло на освітні результати ученів. Пріоритетна вакцинація учителів та освітян потрібна для того, аби школи не переходили на дистанційне
навчання під час нових спалахів хвороби. Відповідно до «Дорожньої карти
з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19»,
яка була затверджена МОЗ 24 грудня 2020 року, учителі та інші працівники
освіти є пріоритетною групою, тому їх мали почати вакцинувати на третьому етапі. За календарним планом, представленим МОЗ на початку 2021
року, це мало відбутися не раніше вересня-жовтня 2021 року.
2.3 Психічне здоров’я
Однак в умовах пандемії, яка триває вже другий рік, і дистанційного
навчання учнівство, студентство, вчителі та викладачі можуть переживати проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям: підвищення тривожності,
депресію, стрес, страх. В Україні не проводили оцінку впливу пандемії на
психологічний стан учасників освітнього процесу.
Через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти та підлітки
більше часу проводять в ізоляції, не бачаться з друзями, менше часу проводять на вулиці та відчувають погіршення психологічного стану. Відповідно
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до американського дослідження, проведеного серед учнів старшої школи
та студентів, понад 60% відчували погіршення психічного здоров’я, 80%
відчували стрес, тривожність, сум, почуття самотності. Через це у здобувачів освіти можуть виникати проблеми з навчанням. Наприклад, однією
з найпоширеніших проблем, спричинених пандемією та ізоляцією, з якою
стикалися учені та студенти, була складність зосередитися на навчанні.
2.4 Домашнє насильство
На початку пандемії по всьому світу різко виріс рівень домашнього насильства, пов’язаний з умовами вимушеної ізоляції. Тільки на початку пандемії ВООЗ повідомляла, що в Європі на 60% збільшивсярівень домашнього насильства. Оскільки від домашнього насильства частіше страждають
жінки, це могло впливати на учасниць освітнього процесу. За перші кілька
місяців карантину кількість дзвінків на гарячу лінію з запобігання домашньому насильству збільшилася на 30%. Водночас за даними поліції за цей
період кількість звернень не збільшилася, що може свідчити про те, що
не всі жертви домашнього насильства мали змогу повідомити про злочин,
бо проживали зі своїми кривдниками. Водночас збільшилась і кількість
повідомлень про випадки домашнього та сексуального насильства над дітьми. Це підтверджують дані від «Ла Страда-Україна», за якими за 2020
рік було зафіксовано 100 тисяч звернень щодо насильства над дітьми, а за
перші три місяці 2021-го — 41 тисячу звернень. Найчастіше про випадки
насильства повідомляли дівчата. 31% повідомлень стосувалась випадків
домашнього насильства над дітьми.
Доступність і якість освіти
3.1 Хоча вже другий навчальний рік завершився в умовах пандемії, в
українській освіті все ще дається взнаки неготовність до різкого переходу на дистанційне навчання: брак матеріально-технічної бази, практичний
брак навичок роботи в такому форматі на момент переходу у педагогічного
складу, а також брак відповідного навчання та методичних рекомендацій
про організацію освітнього процесу. Поза тим, бракує і даних, аби критично оцінити стан (не)готовності освітньої системи до дистанційного формату та якість дистанційної освіти на другий рік пандемії.
Окрім забезпечення технічними засобами для віддаленого навчання,
важливим є й оволодіння навичками користування цими засобами — цифрова грамотність учасників освітнього процесу.
3.2 Освіта і її якість
Вагомий чинник впливу на доходи та зайнятість населення, а отже, і
на економічний розвиток суспільства, тож неперервне функціонування й
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адаптація освітнього процесу в умовах карантину є критично важливими
- якість освіти.
Процес віддаленого навчання розпочався після публікації листа МОН №
1/9-154 від 11.03.2020, у якому рекомендувалася розробка заходів із забезпечення навчання за допомогою технологій дистанційної освіти та заходів
із часткового переведення працівників на роботу у дистанційному форматі. 16.03.2020 видано наказ «Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19», у якому була відзначена необхідність забезпечити виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із використанням дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувач_ками, а у листі № 1/9-173 від
23.03.2020 були надані рекомендації з організації окремих частин навчального процесу в школах: фіксації (ведення журналів), трудових відносин,
робочих годин тощо.
3.3 Доступність освіти
Слабий доступ провокує відставання у навчанні або низькі навчальні
досягнення у тих, хто відчуває нестачу комп’ютерного обладнання, робочого місця, брак якісного інтернету або має інші причини, зокрема психологічного характеру, або особливості сприйняття інформації. Така ситуація
призводить до втрат у процесі навчання, дані про які міжнародні експерт_
ки рекомендують збирати передусім. Але варто зазначити, що втрати нерівномірні, і діти з малозабезпечених родин, діти з родин, що належать до
маргіналізованих соціальних груп, діти з сільської місцевості тощо є особливо вразливими у доступі до освіти. З даних Держстату стає очевидна
нерівність між домогосподарствами великого міста та села у підключенні до інтернету (у селі таке підключення фіксується майже вдвічі рідше).
Низькі доходи не дозволяють забезпечити постійний та якісний доступ до
необхідної техніки й інтернету, облаштувати індивідуальне місце для навчання. На початку карантину (дослідження за квітень 2020 року) близько
10% сімей скаржилися на погану якість інтернету, а 3% — на перебої.
Рекомендації
Рекомендації мають кілька спрямувань. По-перше, необхідно гарантувати безпеку й оптимальні умови для навчання та праці учасникам освітнього процесу в умовах можливого продовження карантинних обмежень і
продовження пандемії. Метою є мінімізувати ризики поширення хвороби
у закладах освіти, при цьому забезпечивши доступність і якість освіти.
Друге - важливо компенсувати негативні наслідки, що їх мала пандемія
та викликані нею карантинні обмеження для учасни_ць освітнього процесу, їхнього добробуту, умов праці та навчальних результатів. При цьому
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особливу увагу треба звернути на представни_ць вразливих груп як серед
здобувачів освіти, так і серед освітян.
Третє, варто зважати на глобальні зміни в освіті, що їх спричинила пандемія та карантин. Світ змінився незворотно, тож потрібно адаптувати систему освіти до роботи з більш інтенсивним використанням дистанційної та
змішаної форм навчання. Це може стати шансом вирішити деякі з проблем
української освіти, не пов’язані із пандемією — наприклад, дефіцит учителів, не однаково високу якість освіти через брак кваліфікованого персоналу та навчальних матеріалів, проблеми з доступом до освіти дітей з
ізольованих населених пунктів.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІННОВАЦІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У

зв’язку зі стрімким розвитком інформаційної культури суспільства
виникає постійна потреба в безперервному пошуку нових підходів
до організації навчального процесу, які допоможуть забезпечити розвиток
комунікативних і творчих здібностей учнів при вивченні української мови.
Застосовуючи тільки традиційні технології навчання, неможливо в повній мірі досягти результатів у навчальному процесі. Тому виникає необхідність використання мультимедійних технологій у навчанні.
Мультимедійні технології – це сучасні засоби передачі інформації, спрямовані на вироблення пізнавальних навичок, забезпечення
взаємопов’язаної діяльності викладачів і студентів та ефективне засвоєння
і запам’ятовування матеріалу [2, с. 64].
Термін «мультимедіа» (англ.multimedia) походить від лат. multum- багато і media-medium – осередок, засоби; тобто представляє собою електронний носій інформації, що включає кілька її видів [1, с. 13].
Стосовно сфери освіти, О.С. Казачінер визначає «мультимедіа» як
спектр інформаційних технологій, які використовують різні програмні та
технічні засоби з метою найбільш ефективного впливу на користувача,
який одночасно є і читачем, і слухачем, і глядачем [3, с. 5].
Засоби мультимедіа дозволяють викладачу викласти матеріал в максимально доступній формі, спираючись на такі педагогічні принципи, як інтерактивність, доступність, наочність і т.д. Володіючи такою можливістю,
як інтерактивність, мультимедійний посібник дозволяє ефективно адаптувати матеріал під особливості тих, хто навчається. Посилення інтерактивності призводить до більш інтенсивного залучення студентів до процесу навчання, що сприяє підвищенню ефективності і запам’ятовування
навчального матеріалу [4, с. 120].
Мультимедіа – це сукупність програмно-апаратних засобів, за допомогою яких реалізується обробка інформації в звуковому та наочному видах.
Мультимедіа спроектована, щоб передавати звук, дані та зображення по
місцевих, регіональних і глобальних мережах [2, с. 65].
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Використання прямого ефіру для перегляду новин, Інтернету, різних відеоматеріалів, записаних з ефіру, художніх фільмів, мультимедійних програм, спеціально підготовлених для навчального процесу, електронних
підручників, мультимедійних довідників, енциклопедій та словників дозволяє створити комунікативне середовище для навчання.
Засоби мультимедіа стимулюють студентів самостійно працювати над
навчальними матеріалами та вирішувати, як і в якій послідовності їх вивчати, як використовувати інтерактивні можливості мультимедійних програм,
як організувати спільну роботу в навчальній групі. Таким чином, студенти
стають активними учасниками освітнього процесу. Вони можуть впливати на процес навчання, підлаштовуючи його під індивідуальні здібності і
переваги, тобто вони, можуть вивчати саме той матеріал, який їх цікавить
в даний момент, повторювати матеріал стільки разів, скільки їм потрібно,
що сприяє індивідуальному сприйняттю навчальної інформації [1, с. 15].
Використання якісних мультимедійних засобів дозволяє пристосувати
процес навчання до соціальних і культурних особливостей студентів, їх
індивідуальних стилів і темпів навчання, їх інтересів.
Мультимедійні засоби також використовуються для організації групового навчання. Невеликі групи студентів можуть спільно працювати з одним мультимедійним додатком, розвиваючи при цьому навички співпраці,
ведення діалогу з одногрупниками.
Інтерактивність і гнучкість мультимедійних технологій можуть виявитися
дуже корисними для індивідуалізації навчання. Умови відкритого навчання,
створювані мультимедійним інформаційним середовищем, повинні сприяти
розвитку мислення студента, орієнтувати його на пошук очевидних і неочевидних системних зв’язків і закономірностей. Все це забезпечує відмову
від заучування фактів і освоєння навичок, характерних для індустріальної
моделі освіти, забезпечить формування взаємопов’язаного, взаємозалежного мислення, спрямованого на рішення навчальних проблем [4, с. 142].
Отже, використання мультимедійних технологій для викладачів відкриває нові можливості у викладанні української мови. Застосування їх
на заняттях, це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи
викладання, новий підхід до процесу навчання.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ФОРМ ГІБРИДНОГО (ЗМІШАНОГО) НАВЧАННЯ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДФАХОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

К

арантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням
для значної частини освітянської спільноти. Зміни мають відбутися. Це є
можливістю вдосконалення, переходу на новий якісний рівень [1]. Гібридне навчання не є універсальним інструментом для опанування знань. Проте воно допомагає в умовах сьогодення адаптуватись до нових викликів,
які поставило перед нами суспільство. Поєднання аудиторного та онлайн
навчання дає змогу спробувати викладачам і студентам працювати та мислити по-новому.
Під час традиційного процесу навчання в аудиторії значна частина часу
витрачається викладачем на подачу нового матеріалу. Якщо говорити про
змішане, то це завдання може виконувати комп’ютер. Таким чином більшість часу відводиться на обговорення теми та відповідям на запитання.
Це унікальна можливість студента розкрити свої індивідуальні здібності,
показати як він здобуває цілісний навчальний досвід.
За змішаного навчання важливу роль відіграють викладачі, люди, які
організовують колективне обговорення так, щоб усі учасники навчального
процесу були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й
ефективно.
Ефективною буде робота, коли студенти разом з викладачем працюють
над засвоєнням знань, мають постійний зв’язок з учасниками навчального
процесу.
Для повноцінного змішаного навчання ми використовуємо онлайн
платформи (можна підтримувати роботу як в групах (спільному чаті),
так і в індивідуальному спілкуванні). Групові проєкти допомагають розкритись особистості у активній колективній співпраці. Саме такі проєкти
пов’язують онлайн навчання із застосуванням здобутих знань на практиці.
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Робота в команді одночасно вчить нести відповідальність перед іншими
учасниками, довіряти їм [2].
Відтак, основною метою викладача є не оцінка, а активна взаємодія, відстеження прогресу та допомага у разі потреби. Таким чином, викладачі
перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів.
Відштовхуючись від проблеми, яку бажає вирішити викладач, впроваджуючи змішане навчання, потрібно підібрати такий спосіб навчання,
який для цього найкраще підходитиме.
Зарубіжні дослідники звертають увагу на ті моделі, що зменшують частину часу проведеного студентами в аудиторії. Моделі гібридного навчання, які успішно використовуються в університетах США, Канади та Європи набувають популярності також у закладах освіти в Україні. Розглянемо
шість моделей змішаного навчання, які були досліджені і виокремлені на
основі досвіду їх використання в університетах вказаних країн:
1. Модель, в якій онлайн-навчання доповнює аудиторне навчання і забезпечує доступ до електронних ресурсів з комп’ютерного класу, лабораторії, дому (face-to-face Driver). Наприклад, модель «перевернутий клас».
2. Модель, в якій відповідно до графіку чергуються онлайн-навчання
і традиційне навчання під керівництвом викладача (Rotation). Наприклад,
модель «ротаційні групи».
3. Модель, в якій більшу частину часу навчальний процес відбувається
в електронному навчальному середовищі за очної підтримки викладачем
(Flex).
4. Модель, в якій навчання проводиться в онлайн-лабораторії, яка обладнана як спеціальний клас, де студенти можуть отримувати онлайн-консультації викладача, а технічну підтримку забезпечують працівники лабораторії (Online lab).
5. Модель, в якій студенти обирають онлайн-курси в якості доповнення
до вивчення навчальних дисциплін в очному режимі (Self-blend).
6. Модель, за якої студенти віддалено навчаються в електронному середовищі в режимі онлайн, а атестацію проходять очно (Online driver) [3].
Наш навчальний заклад працює в програмі Microsoft Office 365, зокрема
використовуємо застосунок Microsoft Teams, що дає можливість проводити наради, конференції, обговорювати в чаті групові завдання та спільно
працювати над файлами Word, Excel і PowerPoint у реальному часі. Teams
також взаємодіє з багатьма системами керування навчанням, щоб спростити співпрацю студентів та викладачів.
У курсі викладання української мови та літератури рекомендуємо застосовувати такі методи: «перевернутий клас» і «ротація за станціями».
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У першому випадку маємо завдання – знайти той цікавий і потрібний матеріал, який студенти зможуть опанувати самотужки онлайн, а потім влаштувати дискусії та командну роботу під час зустрічі в аудиторії. «Ротація
за станціями» – це модель організації курсу чи предмету, в якій студенти
переходять між різними «станціями» в межах одного чи декількох (небагатьох) кабінетів. Ротація за станціями відрізняється від індивідуальної
ротації тим, що учасники мають пройти усі станції, а не лише ті, що встановлені їхнім індивідуальним графіком.
Під час проведення семінарських занять, виконання пошукових завдань,
при виконанні домашньої роботи важливо встановлювати дедлайн – це
оптимізує студентів.
На заняттях з української мови та літератури ми використовуємо онлайнсловники та довідники, а також застосовуємо онлайн-платформи:
Prometheus – https://prometheus.org.ua/ має три окремі курси для підготовки до тестів: з української мови та літератури.
EdEra – https://www.ed-era.com/ - платформа ЗНО, де можна проходити
тести, скористатись підказками та побачити авторське рішення завдань.
edX – https://www.edx.org/ навчальні матеріали, лекції, контроль і тести
безкоштовні.
Coursera – https://www.coursera.org/ навчальні матеріали і лекції безкоштовні. Тести платні.
Доступна освіта – https://dostupnaosvita.com.ua/ відеоуроки з української
мови та літератури.
iLearn – https://ilearn.org.ua/ Під час реєстрації на iLearn студент має
створити гейміфікованого героя.
ЗНОклуб – це всеукраїнський портал ЗНО, де можна знайти тренажери
https://znoclub.com/
Be Smart – https://besmart.study/ від освітньої програми EDUGET містить 11000 тестів та 2000 відеоуроків.
На цьому сайті https://zno.osvita.ua/ розміщені тести, які проходили у
2009-2017 роках.
Отже, розглянувши моделі змішаного (гібридного) навчання, можна виокремити такі його переваги:
− знання здобувають у зручний час, зручний темп (можна увімкнути
відеозапис лектора і прослухати ще), це дає більше можливостей для практики;
− можливість саморозвитку, самостійного навчання;
− можливість аналізувати зібрану інформацію;
− онлайн-платформи дозволять викладачу бачити і корегувати кількість
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часу, яку студенти витрачають на виконання завдань;
− опановуючи матеріал самостійно в учасників освітнього процесу
зникають страх і боязнь осоромитися перед однолітками;
− отримання позитивного навчального досвіду як при індивідуальній
роботі, так і під час спільного навчання у віртуальному класі, що призводить до відчуття успіху;
− налагоджуються партнерські стосунки між викладачами, студентами
і батьками;
− змінюються пріоритети використання інтернет-ресурсів (фокус на
навчальному матеріалі, а не на соцмережі та іграх) [4].
За рахунок такої організації навчання студенти вмотивовані здобувати
знання самостійно, застосовувати їх, мають навички командної роботи,
прийняття рішень, комплексного розв’язання проблем, творчого мислення,
керування емоціями.
Проте є й деякі недоліки. Найбільша складність змішаного навчання –
проблема з інтернетом, відсутність комп’ютерів, проблема з технічним забезпеченням. Не всі родини мають можливість забезпечити кожного члена
сім’ї гаджетом.
Отже, змішані форми навчання дають можливість для більш активного залучення студентів в освітній процес. Для впровадження гібридного
навчання не обов’язково чекати на чітко прописані плани. Використовуючи різні онлайн-ресурси, експериментуючи, ми маємо високі результати.
Будь-який предмет можна викладати за допомогою технології змішаного
навчання і виховувати здатність співпрацювати в команді з іншими людьми, вміння висловлювати власну думку, використовувати критичне та системне мислення, конструктивно керувати емоціями, приймати рішення,
розв’язувати проблеми.
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ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

М

оя задача як викладача математики – не просто навчити студентів певним теоретичним фактам та алгоритмам розв’язання задач,
а сформувати здатність практично діяти, застосовувати отримані знання,
вміння і навички в різноманітних життєвих ситуаціях. Саме тому в роботі я
активно застосовую компетентнісний підхід. Компетентісний підхід орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат: навчання
має сформувати у студентів здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в різноманітних життєвих ситуаціях.
Для цього використовую зокрема такі педагогічні технології, як тьюторський супровід, фасилітацію, педагогіку співпраці, технологію проблемного навчання.
Сучасні інформаційні технології дозволяють реалізувати наведені підходи швидко та ефективно. На заняттях застосовую такі онлайн-ресурси, як: сервіси створення інтерактивних вправ для учнів Learningapps та
Mentimeter, а ще Google Forms, Classtime тощо.
Тривалий карантин змусив нас всіх приділити належну увагу дистанційній освіті. Хочу зупинитися на діяльність тьютора у процесі супроводу
дистанційного навчання математики на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Цей метод я застосовую на індивідуальних заняттях по підготовки студентів до ЗНО,
Математика часто є одним із складних для засвоєння предметів. Часто
студенти не в змозі на високому і навіть достатньому рівні опанувати математичні знання й уміння, ефективно засвоїти способи розв’язання математичних прикладів і вправ, а також не можуть самостійно підготуватися до
контрольної роботи, ЗНО з математики. Такі функції виконує тьютор, який
забезпечує розробку і супровід індивідуальних освітніх програм здобувачів освіти, організує процес індивідуальної роботи з виявлення, формування і розвитку їх пізнавальних інтересів, супроводжує процес формування
їх особистості (допомагає їм розібратися в успіхах, невдачах, сформулюва-
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ти особисте замовлення до процесу навчання, вибудувати цілі на майбутнє), координує пошуку інформації учнями для самоосвіти [1, c. 3]
Проблема пошуку шляхів удосконалення математичної підготовки школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) досліджувалася Є. Ф. Вінниченком, М. І. Жалдаком, В. В. Корольським, Т. Г.
Крамаренко,Т. О.Олійник, С. О. Семеріковим, С. В. Шокалюк та ін. Зокрема, М. І. Жалдак наголошує, що «впровадження засобів сучасних ІКТ в
навчальний процес дає можливість значно посилити зв’язок змісту навчання з повсякденним життям, надати результатам навчання практичної значимості, застосовності до розв’язування повсякденних життєвих проблем,
задоволення практичних потреб, що є одним із аспектів гуманітаризації
освіти» [2]. Аналіз наукових праць показав, що аспекти тьюторського супроводу старшокласників на уроках математики розглядав І. В. Фуфачев
[3, с. 142], шляхи забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії у математичній освіті аналізували Л. Ю. Уразаєва та Т. В. Піхотіна, проблему значущості тьюторського супроводу в інформаційно-комунікаційному
просторі досліджували Т. О. Кузьміна і І. М. Семенов.
Під тьюторським супроводом розуміють педагогічну діяльність з індивідуалізації навчання, спрямовану на виявлення і розвиток освітніх
мотивів та інтересів тьюторантів, пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої програми, на роботу з освітнім замовленням,
формування навчальної й освітньої рефлексії того, хто навчається [4, с.
240]. Тьюторський супровід включає освітню, соціальну та психологічну
діяльність, що спрямована на навчання, контроль, допомогу, коригування,
адаптацію тьюторантів у досягненні ними їх запланованих освітніх цілей.
Тьютор допомагає визначитися з уподобаннями, з напрямком творчої або
дослідницької діяльності, справлятися з труднощами в процесі отримання
освіти. І, найголовніше, він організовує максимально комфортні умови для
реалізації освітнього запиту тьюторанта як особистості.
Стосовно занять з математики Е. О’Брайант радить дотримуватися таких правил [5, с. 49].
1. Заспокоюйте страхи студента і розповідайте, як любите математику
самі.
2. Не жалійте часу на те, щоб розібратися, що вже знає студент, а з чим
йому треба допомогти.
3. З’ясуйте, що його цікавить, і побудуйте на цьому заняття. Придумайте,
як використовувати в них посилання до літературних творів, комп’ютерних
ігор, автомобілів, архітектури, музики і т. д.
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Основним завданням тьюторського супроводу у математичній освіті є
розробка разом із тьюторантом індивідуальної освітньої програми з удосконалення математичних компетентностей та її уточнення у вигляді індивідуального освітнього маршруту. Завдання тьютора у цьому процесі полягає у тому, щоб зробити тьюторанта максимально самостійним, але при
цьому контрольованим суб’єктом у процесі досягнення своєї освітньої цілі
[6, с. 24]. Для цього доцільним вважаю застосування інформаційно-комунікаційних технологій, а саме математичних Інтернет-ресурсів та мобільних
додатків.
Опишу коротко найякісніші Інтернет-ресурси і мобільні додатки з математики для студентів.
GeoGebra є динамічним програмним забезпеченням математики, яке поєднує геометрію, алгебру і математичний аналіз. З одного боку, GeoGebra
це інтерактивна система геометрії, у якій можна зробити конструкції точок, векторів, відрізків, прямих, багатокутників і конічних перетинів, а також функції та їх динамічні зміни. З іншого боку, рівняння і координати
можуть бути введені безпосередньо, і так, GeoGebra може працювати зі
змінними чисел, векторів і точок [7, с. 44]. Цікавим для учнів буде те, що
з використанням такого засобу ІКТ як GeoGebra у процес навчання математики додається рух завдяки анімації. Тепер там, де раніше вчитель,
малюючи фігури біля дошки, лише закликав уявити те чи інше переміщення (у геометрії, у «задачах на рух»), його можна змоделювати на дисплеї
комп’ютера. GeoGebra дозволяє анімувати не тільки вільні числа і / або
кути, в один і той же час, але також залежні точки, які обмежені на об›єкті
(сегменти, лінії, функції, вигин і т. д.). GeoGebra дозволяє візуалізувати
математику, проводити експерименти і дослідження під час розв’язування
математичних завдань не тільки геометричного характеру.
Тьютор, на відміну від учителя і репетитора, основним завданням яких є
передавати знання й уміння, допомагає дитині у самоосвіті, показі шляхів
самонавчання і саморозвитку, пропонуючи тьюторанту різноманітні варіанти для цього, у тому числі і засоби ІКТ. Тому використання ІКТ з математики урізноманітнює засоби навчання, які може використовувати тьютор у
своїй діяльності. Різноманіття мобільних додатків дає можливість тьютору
застосовувати їх для розв’язання різних завдань у роботі з тьюторантом.
Наприклад, мобільний додаток PhotoMath тьютору доцільно запропонувати для пошуку самостійного розв’язку тьюторантом математичних прикладів. (рис.1). PhotoMath надає покрокові інструкції розв’язання прикладів,
використовує барвисті пояснення, надає поради і рекомендації, а також
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пропонує миттєве розв’язання мільйонів прикладів .

Рис. 1. Приклад роботи мобільного додатку PhotoMath
Мобільний додаток Test призначений для тренування тестів із ЗНО, у
тому числі з математики [8, с.11]. У базі програми містяться тести з усіх
предметів з 2013 до 2020 року проведення ЗНО. Можна обрати рік, режим проходження (вибірковий чи повністю). Після закінчення проходження тестування у режимі «Пройти повністю» можна натиснути на кнопку
звіт, у результаті чого буде виведено результат проходження з вказівками
на помилки. Такий додаток тьютор може використовувати у роботі із старшокласниками як для перевірки знань з математики, так і для тренування
)
(рис.2).

Рис. 2. Приклад роботи мобільного додатку Test
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Зважаючи на значний арсенал ІКТ з математики, пропоную приклад алгоритму проведення тьюторського заняття з використанням математичних
засобів ІКТ.
1. Пояснення нового матеріалу з використанням відеороликів.
2. Тренування з розв’язання прикладів за темою за допомогою мобільних чи онлайн тренажерів (test-trainer.com.ua).
3. Закріплення матеріалу за допомогою матеріалів сайтів Мій Клас,
Learningapps, Google Forms, Classtime тощо.
4. Заохочення і мотивація до навчання математики через використання
комп›ютерних ігор на сайтах «Johnnie›sMathPage» та «Mathplayground».
5. Виконання домашнього завдання на платформі для адаптивного навчання.
Такий алгоритм не є універсальним, адже застосування на кожному занятті такого арсеналу ІКТ може негативно вплинути на результати тьюторського супроводу. Мета тьютора уважно і чуйно ставитися до підопічного і, враховуючи завдання індивідуальної освітньої програми, у процесі
тьюторського супроводу задіяти ті ІКТ, які будуть доцільними за певних
освітніх завдань, за умови комфортної організації процесу досягнення індивідуальних освітніх цілей тьюторанта та його позитивного ставлення до
використання запропонованих засобів ІКТ.
Отже, залежно від того, яку мету на занятті ставить тьютор, у ході тьюторського супроводу підопічного під час навчання математики, можуть
застосовуватися різні Інтернет-ресурси чи мобільні додатки. Інтенсивний
розвиток ІКТ надає все більше можливостей для урізноманітнення тьюторских практик навчання математики. Останнім часом з’являється все
більше україномовних засобів ІКТ з математики, на яких ми зробили акцент під час аналізу і запропонували алгоритм проведення тьюторського
заняття з використанням математичних засобів ІКТ.
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СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ
«Хто цікавиться предметом, у того відкриті очі і розум» – цю педагогічну істину можна закласти в основу пізнання, в основу навчання, в основу
активних та інтерактивних технологій навчання. Сьогодні складно не погодитися з тим, що першокурсники, які приходять навчатися в коледж з
різних шкіл, ліцеїв не завжди проявляють інтерес до хімії. Магічне слово
«хімія», у якому сховано так багато таємного, чарівного, надприродного,
що бентежить розум має зовсім інший зміст для них. Одна з причин втрати
інтересу до предмета – це невідповідність низки прийомів навчання для
нинішніх здобувачів освіти. Навчально-виховний процес організований
оптимально, якщо здобувача освіти не виховують, а створюють умови для
виховання, не вчать, а створюють умови в яких він вчиться. Очевидно, що
організація таких умов навчання тісно пов’язана з розвитком відповідної
мотивації.
Останнім часом у методиці викладання хімії (та й інших предметів) на
формування мотивації звертають дедалі більше уваги. Будь-яка діяльність,
включаючи навчально-пізнавальну стимулюється мотивами, заснована на
потребах. Проблема мотивації зводиться до перетворення потреб на мотиви, до формування пізнавального інтересу – провідного мотиву в навчанні
[ 2 , с. 15].
Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтацію в галузі освіти. Нова освітня філософія визначила головну
стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, у розкритті потенційних
можливостей та здібностей здобувача освіти. Розв’язання цих актуальних
проблем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та
нахилів особистості. Слід відзначити, що інтерактивне навчання дозволяє
розв’язати відразу кілька завдань. Головне – розвиває комунікативні уміння і навички, що дуже важливо для першокурсників, сприяє встановленню
емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, бо учить працювати в команді, дослухатись до думки кожного. І ще
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– використання інтерактиву знімає нервову напругу, дає змогу змінювати
форми діяльності, переключати увагу на вузлові питання [ 4, с. 25 ].
Найчастіше використовую на заняттях з хімії такі інтерактивні форми
роботи: проблемні завдання і запитання.
Тема «Ненасичені вуглеводні»
Проблемні запитання:
1.Запропонуйте структурну формулу ацетилену.
2. Назвіть алкіни за аналогією з алкенами.
3.Запропонуйте типи алкінів.
Проводиться робота в парах на кожен ряд дається маркер і великий аркуш паперу. Кожна пара виносить тільки одну пропозицію, потім передає
наступній. Останні пари коригують і доповнюють. Аркуш із пропозиціями
вивішується на дошку, вибирається представник, який доповідає про думки і пропозиції студентів.
Тема «Білки»
Проблемне запитання:
Давні мисливці, не знаючи хімії, змащували наконечники стріл білком,
щоб паралізувати здобич ґрунтується така дія білка? Використовується метод мікрофон.
Відповідь: кожному виду організмів притаманний свій вид білків. Потрапляння чужорідного білка і викликає такий ефект [ 1, с.122 ].
Метод «Дисигсов». Найчастіше використовується при проведенні нестандартних занять. Здобувачі освіти отримують однакове завдання. Завдання поділяється на фрагменти (програми), над якими працює навчальна
група. Вибирається здобувачами освіти представник групи, який доповідає
по відповідній програмі [ 2, с. 34 ].
Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Метанол і етанол
як представники насичених одноатомних спиртів.
«Асоціативне гронування».
Проводить бліц-опитування, яке оформляється у формі «грона». На початку вивчення теми «грона росте», або для перевірки засвоєння занять з
метою корекції. Демонстрація результатів «гронування»:
Алкани – вуглеводні.
Хімія.
Енергетична проблема.
Інтерактивні вправи .
«Ажурна пилка»
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Вправа виконується при вивченні теми «Значення хімії у розв’язанні
енергетичної проблеми», при чому, у кілька етапів. Тому підготовку варто
розпочати на попередньому занятті:
1.Пояснити суть вправи.
2.Об’єднати здобувачів освіти у «домашні групи».
3.Дати чітко сформульоване завдання та основний теоретичний матеріал.
Ця технологія може бути використана у тих випадках, коли необхідно
засвоїти велику кількість інформації за короткий проміжок часу. Для цього
викладач:
- добирає необхідний для заняття матеріал та готує індивідуальний інформаційний пакет для кожного здобувача освіти.
- готує таблички з кольоровими позначками для того, щоб здобувачі
освіти змогли визначити завдання для групи. Кожен студент входитиме до
2-ох груп – «домашньої» та «експертної».
- об›єднує здобувачів освіти у «домашні групи» від 3-ох до 6-ти студентів. Вони мають знати, хто ще входить в їхню групу. Домашнім групам
дати частину інформації для засвоєння, кожній групі – окремо , яку вони
мають опрацювати вдома та опанувати на такому рівні, щоб могли розповісти її та навчити інших [ 2 , с.47].
Після завершення роботи домашніх груп, здобувачі освіти розходяться
по «кольорових групах», де вони виступають експертами з окремої теми
(своєї частини інформації). Наприклад, у першу групу –– «експертну» ––
мають увійти студенти з табличками з червоною позначкою, які працювали
у домашніх групах з табличкою, які працювали у домашніх групах 1, 2, 3.
Друга група складається з осіб, що працювали в цих самих с «домашніх
групах» і мають таблички жовтою позначкою і. т. д. Останній етап - студенти повертаються «додому» і діляться новою інформацією.
Завдання групам 1, 4.
- Чому в Україні виникла енергетична проблема?
- Які ви знаєте форми енергії?
- Дайте коротку характеристику енергетичного потенціалу України.
- Подайте інформацію у формі схеми.
Завдання групам 2, 5.
- Світ наповнений енергією. Енергія є практично всюди.
- Охарактеризуйте джерела енергії.
- Обгрунтуйте їх поділ на відновлювані та невідновлювані.
Завдання групам 3, 6.

290

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

- Доведіть, що відновлювані джерела енергії можуть стати альтернативними джерелами енергії.
Наприкінці заняття здобувачі освіти обов’язково мають подати схеми чи
таблиці, які виконали під час роботи.
«Метод проектів»
Можна запропонувати при розгляді узагальнюючої теми «Роль хімії в
житті суспільства».
Проектування орієнтоване передусім на самостійну діяльність здобувачів освіти – індивідуально, парну або групову. Для розв’язання конкретної
проблеми вони, з одного боку, повинні виконати велику пошукову роботу,
а з іншого – інтегрувати знання з інших дисциплін. Тут великого значення
набуває робота з матеріалами періодичних видань, додатковою науковою
літературою та індивідуальна робота здобувачів освіти у системі Інтернет
[ 3 , с. 56 ].
Можна запропонувати такі теми студентських проектів :
- Хімія і енергетична проблема. Геліоустановка дає змогу за допомогою
алюмінієвих дзеркал, що відбивають сонячну енергію, добути гарячу воду
водяну пару та електроенергію. Яку конструкцію гелеоустановки ви могли
б запропонувати?
При виконанні проектів виконуються хімічні досліди. Наприклад, «нагромадження шкідливих речовин в легенях під час куріння».
«Захист проектів» – це теж можна вважати інтерактивною технологіею. Здобувачі освіти повинні прозвітувати про виконану роботу, сформувати висновок щодо досягнення поставленої мети та очікуваних результатів.
Отже, інтерактивні технології сприяють особистісно - зорієнтованому,
диференційованому та інтегрованому навчанню, що є головними напрямками при викладанні хімії.
Список використаних джерел
1.Березан О. Збірник задач з хімії / О. Березан. Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. С. 320
2.Ерстенюк А.М. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ,
2012. С.218
3. Освітні технології / За заг. Ред. О.М. Пєхоти. Київ: Просвіта, 2001. С.157
4. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. С.144

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

291

Фіранський В. Б.,
кандидат технічних наук, викладач,
Касьян О. В., викладач,
ВСП “Київський фаховий коледж
морського і річкового флоту та
транспортних технологій ДУІТ”

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА МОТИВАЦІЯ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

В

сучасних умовах поширення світом різноманітних пандемій і введення тотальних карантинних обмежень, постає питання організації навчального процесу у вигляді дистанційної освіти, з використанням
сучасних комунікаційних можливостей та інформаційних технологій. Але
одночасно, так ніколи гостро, як сьогодні, не поставало питання мотивації
здобувачів освіти до самоорганізації, пізнання нового та формування стійкого прагнення набуття якісних та глибоких знань.
Одна з головних передумов відсутності мотивації до навчання пов’язана,
як правило, з сучасними умовами масового виховання дітей, коли легкодоступний і не завжди якісний цифровий контент їх оточує з самого раннього дитинства та безпосередньо впливає на розвиток їх когнітивних здібностей.
Передумови такої ситуації цілком та повністю пов’язані з небажанням
батьків приділяти багато часу вихованню дитини та підбору для неї цікавого та пізнавального навчально-розважального матеріалу. Ця ситуація
погіршується з кожним наступним поколінням, коли батьками стають діти,
які вже виросли в часи цифрового контенту.
Тому вкрай актуальною та важливою проблемою є пошук можливих
форм мотивації здобувачів освіти до освітнього процесу та отримання
якісних знань, особливо в умовах дистанційного навчання.
Дана проблема актуальна на всіх освітніх рівнях, починаючи від дошкільної освіти та закінчуючи вищою та післядипломною освітою. В роботі [1] розглядається проблема з точки зору шкільної освіти, а саме: роль
вчителя, учня та батьків, можливі фактори та внутрішні мотиватори, які б
сприяли когнітивному розвитку дитини, її прагненню до самостійної роботи та свідомого навчання.
Проблеми дистанційного навчання в вищій школі не менш актуальні та
не менш дискусійні. Перспективи дистанційного навчання та його немину-
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чість розглянуті в роботах [2; 3], а проблеми та розвиток мотивації студентів достатньо грунтовно розглянуті в роботах [4; 5; 6].
На жаль, протягом багатьох років в Україні не було однозначного
уявлення про дистанційне навчання. Причиною тому були різні підходи
до його організації у різних навчальних закладах. Були (на жаль, це не
виняток і в теперішній час) негативні приклади низькопробної реалізації
дистанційного навчання. Це вплинуло на сприйняття суспільством такої
форми навчання [3].
Отже, вкрай важливо уважно та відповідально ставитися до підготовки
якісного навчально-пізнавального інформаційного контенту, який буде використовуватися в процесі дистанційного навчання. Важливо пам’ятати,
що це безпосередньо впливає на мотивацію здобувачів освіти, які звикли
до якісного та легкодоступного інформаційного контенту.
Результатом такої кропіткої та творчої роботи над створенням якісного контенту повинно стати сприйняття дистанційної форми навчання, як
найбільш сучасної, прогресивної, доступної, тобто такої, яка має низку
суттєвих переваг перед традиційними формами навчання, і як наслідок –
подальший розвиток внутрішньої мотивації до навчання, самовизначення
та самореалізації. Для ефективного розвитку мотивації навчання онлайн
(дистанційного навчання) провідну роль відіграє власне теорія самовизначення.
Теорія стверджує, що всі люди мають внутрішню потребу самовизначитися або стати самостійним (здійснювати діяльність і самоконтроль),
а також, щоб відчувати себе компетентними (здатними) і з’єднаними
(пов’язаними з іншими) по відношенню до свого оточення. Теорія самовизначення заявляє, що, якщо умови навколишнього середовища підтримують самостійність індивіда, то мотивація до самостійного навчання буде
розвиватися краще [4].
Враховуючи вищезазначену інформацію, створення належних умов навколишнього середовища, яке буде враховувати особливості сучасних здобувачів освіти в поєднанні з продукуванням легкодоступного інформаційного навчально-пізнавального контенту сприятиме стимулюванню мотиваційної складової, яка підтримає самостійність індивіда, стимулюватиме
інтерес до навчання. На цьому етапі провідну роль відіграє навчальний
заклад і його педагогічно-викладацький склад.
Для перевірки вищенаведених міркувань на базі Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури
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та технологій» було проведене анкетування серед студентів 1–4 курсів різних спеціальностей.
Студентам коледжу було запропоновано відповісти на шість простих
питань анкети, кожне з яких мало певну мету для отримання достовірного
результату за невеликої кількості респондентів.
Питання номер 1 та 4 дозволили визначити пріоритетну форму навчання
для здобувачів освіти.
Питання номер 2 та 3 мали за мету сформувати зважену думку про переваги та недоліки дистанційної форми навчання.
Питання номер 5 було направлене на перевірку твердження стосовно
підвищення мотивації через заохочення, наведені в джерелі [1].
Питання номер 6 мало за мету перевірити теорію стосовно впливу наявності сучасного медійного контенту на мотивацію до навчання та зрозуміти пріоритетність варіантів отримання інформації в умовах дистанційного
навчання.
Анкетування було анонімним та проведене за допомогою сервісу Google
Forms.

Рис. 1. Результати анкетування студентів 1-го курсу за допомогою сервісу
Google Forms
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В опитуванні взяло участь 27 студентів 1-го курсу, 4 студента 2-го курсу,
6 студентів 3-го курсу та 8 студентів 4-го курсу.
Результати анкетування 1-го курсу наведені на рис 1.
На підставі вищевикладеного та проведеного анкетування можна зробити наступні висновки:
1 Переважна більшість студентів віддає перевагу дистанційній формі
навчання як пріоритетній, саме через наявність збільшеної кількості годин
вільного часу, при цьому підсвідомо розуміючи важливість очного навчання.
2. З дослідження видно, що студенти усвідомлюють важливість отриманих знань в їхньому подальшому житті. Але отримання цих знань самостійно занадто важка задача, тому участь викладача та підготовлених ним
матеріалів є неймовірно важливими для здобувачів освіти. Саме через це
лекції та консультації, проведені особисто викладачем є для них в пріоритеті, в порівнянні з записаними відео-лекціями.
3. Достатньо вагомим важелем мотивації студентів залишається заохочення традиційними методами (оцінка, схвалення, тощо).
4. Необхідно проводити додаткові дослідження реакції респондентів на
зміну форми подачі контенту з академічно-класичної на інформаційну навчально-пізнавальну.
Список використаних джерел
1. Мотивація в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] // Дистанційна
школа «Оптіма» : [сайт]. 10 верес. 2021 р. URL: https://optima.school/info/poradybatkam/motivacia-v-distancijnomu-navcanni
2. Денисенко В. І. Дистанційне навчання в навчальних закладах: потреба чи неминучість? [Електронний ресурс] / Денисенко Віта Іванівна // Ліцей «Універсум»:
[сайт]. 24 берез. 2015 р. – URL: http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-1812-57-46/2015-03-24-13-40-00/205-2015-03-24-14-03-16.html 2.
3. Коровайченко Ю. Дистанційна освіта – це сучасно [Електронний ресурс] /
Юрій Коровайченко, Анатолій Васильєв // Освіта України. 2013. No24. URL: http://
www.mon.gov.ua/ua/comments/17415-distantsiynenavchannya--tse-suchasno.-gazetaosvita-ukrayini-24-vid-17.06.2013
4. Ляшенко І. В. Розвиток мотивації студентів до дистанційного навчання у вищій
школі / Ляшенко Ірина Володимирівна // Освітологічний дискурс. 2015. No 1. С. 150157. [Електронний ресурс] – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/osdys_2015_1_16.pdf
5. Эррера Л. М. Мотивация к эффективному обучению: позиции студентов и
педагогов [Електронний ресурс] / Еррера Лариса Михайловна, Афанаскина Ольга
Евгеньевна // Теория и практика общественного развития. 2014. No 4. С. 67-69.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-effektivnomu-obucheniyu-pozitsiistudentov-i-pedagogov#ixzz3lhHeOCvD.
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БУКТРЕЙЛЕР ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДАЧА
ЛІТЕРАТУРИ

О

станнім часом у світі спостерігається престижність, популяризація
до нових форм і методів навчання, тому ми змушені шукати нові,
ефективніші інструменти просування своєї продукції. Розглянемо один із
них - буктрейлер.
Ми живемо у XXI столітті, яке диктує нові шляхи в літературі та культурі. Це зумовлено швидким розвитком інформаційних технологій. Сьогодні всі говорять про «кліповість мислення сучасних дітей» і про те, що
телевізор - комп’ютер - гаджети витіснили стару добру книгу. Саме час
взяти до уваги сильні сторони візуальної культури. Комп›ютер та інформаційні технології стали невід›ємною частиною нашого життя. Тому перед
сучасними викладачами - словесниками постає питання, чи зможемо ми,
використовуючи Інтернет, виховати нове покоління та зберегти цікавість
до книги? - Так!
Дітей частенько залучають до створення буктрейлерів. Судячи з їх якості та дитячої фантазії, їм це явно приносить велике задоволення.
На сьогоднішній день жанр буктрейлера зробив великий крок вперед. Із
звичайних презентацій в стилі Power Point він перетворився на справжнє
мистецтво. Як же створити буктрейлер?
Буктрейлер - короткий відеоролик за мотивами книги (твору), кліп по
книзі (твору). Метою створення буктрейлера є спонукання до прочитання
книги (твору). Його особливістю є те, що розповідь про книгу подається в
образній, інтригуючій формі.
Буктрейлери можуть бути ігровими, неігровими, анімаційними, виготовленими у формі акторської гри, комп’ютерної графіки або мультиплікації, колажу. Подача інформації про твір буває розповідний, атмосферний
або концептуальний.
Готуючись до заняття літератури ми часто задумуємося, як уникнути
одноманітності на заняттях літератури, як реалізувати ключовий принцип
успішності, за якого кожен студент зможе знайти для себе ту сферу діяль-
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ності, яка імпонує найбільше і в якій можна якнайкраще проявити творчі
здібності?
Ми звикли до традиційних способів зацікавлення твору. Сьогодні дедалі
більшої популярності набувають буктрейлери.
Метою створення буктрейлера є спонукання до прочитання твору. Його
особливістю є те, що розповідь про твір подається в образній, інтригуючій
формі. Ще кілька років тому їх використовували виключно для рекламних
цілей, однак із часом такі міні-фільми набули ширшого значення. Нині в
буктрейлерах виробилася своя унікальна кіномова, що розкриває нові, часом несподівані, якості твору.
Сьогодні буктрейлер став цікавим інструментом у руках викладача літератури.
Буктрейлери можуть бути:
- розповідні (фактографічні) - презентують основу сюжету твору. їх завдання подібно до анотації, через музику та ілюстрації, ознайомити читача
з основами сюжету, щоб після перегляду ролика потенційний читач захотів
дізнатися, з чого історія починається й чим завершується. Зазвичай саме
за “сюжетним” і розповідним принципом побудовано більшість кінотрейлерів;
- атмосферні (емоційно-чуттєві) - передають основний настрій книги та
очікувані читацькі емоції. Ілюстративний або відеоряд покликані передати
читачам настрій та емоції героїв;
- концептуальні (ідейні) - транслюють ключові ідеї й загальну змістову
спрямованість тексту. Вони засновані на рекламі незвичайної ідеї
твору, на світогляді автора и цікавих думках, які він хоче донести до
читача, на змістовому навантаженні книги.
Викладачу літератури слід пам’ятати, що психологічний вплив буктрейлера на користувача є надзвичайно глибоким та різнобічним. За специфікою сприйняття існують такі види буктрейлерів: цікаві (несподівані, незвичайні), нейтральні (очікувані), нав’язливі (вольові, спонукальні).
Також вирізняють види буктрейлера за формою: ролик з акторською
грою, комп’ютерна графіка або мультиплікація, колаж. Незважаючи на те,
що буктрейлер є самостійним твором, автори використовують, як запозичені матеріали так і авторські.
Для студентів це як гра, яка має візуальний підсумок. За вивченими темами, які мають більше для запам’ятовування при складанні зовнішнього
незалежного оцінювання. Це було пропоновано групам, які об’єдналися, і
мали одну спільну думку з того чи іншого твору.
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Наша задача стояла в тому, щоб студенти створили творчу роботу самостійно протягом року їм було запропоновано створити по крокам буктрейлер, кому які сподобалися теми після вивченого матеріалу.
Пам’ятка. Постановка завдання перед групами студентів. Основні
кроки у створенні буктрейлера
Крок 1. Переглянути, вивчити приклади буктрейлерів.
Крок 2. Визначити сюжет та продумати ідею власного майбутнього
буктрейлера. Це відеопрезентація твору, де повинні бути показані герої,
місце, конфлікт.
Крок 3. Створити сценарій до буктрейлера.
Продумати сюжет і написати текст. Анотація-сценарій не повинна перевищувати 10-15 речень, вона має зацікавити читача, спонукати його до
бажання прочитати твір.
Крок 4. Підібрати матеріал для відео. Зібрати ілюстрації та відеоматеріал. Винести у заголовок буктрейлера основну ідею твору, знайти відео
за тематикою. Важливо дотримуватися одноманітності ілюстрацій: якщо
мальовані ілюстрації - то всі мальовані, якщо аніме - то аніме, якщо фото то всі фото. При цьому бажано враховувати стилістику музики й відеоряду.
Крок 5. Вирішити, як у ролику буде представлений текст - появою на
слайдах, субтитрами або ж аудіозаписом - замість музики. Шрифт у титрах
і субтитрах повинен бути розбірливим і читабельним. Краще використовувати простий і звичний Times New Roman.
Крок 6. Вибрати програму для роботи із відео:
Power Point - ця програма дозволяє використовувати спецеффекти та
анімацію, створений відеоряд можна записати за допомогою екранної камери;
Windows MovieMaker - цю програму краще використовувати початківцям, вона входить у пакет Microsoft Windows;
Camtasiastudio — програма з відеомонтажу для підготовлених користувачів.
А також можна скористатися такими онлайновими редакторами для виконання операцій з відео та фото:
YouTube - дуже простий відеоредактор, можна «нарізати» початок або
кінець фільму, поєднати кілька роликів, «додати» звукову доріжку. Сервіси
Animato, Slidely призначені в основному для підготовки відеоколажів з
масиву фотографій, з накладанням звуку.
Крок 6. Заключний етап - відеомонтаж. Тут треба об’єднати наявні
візуальні і аудіоматеріали в єдиний ролик з використанням обраного програмного забезпечення.
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Важливо. Буктрейлер має:
реалізовувати чотири базові функції: інформаційну, комунікативну, естетичну та культурно-просвітницьку;
використовувати всі можливості візуальної мови, надаючи перевагу образу перед словом;
ураховувати інтереси цільової читацької аудиторії;
не перевищувати хронометраж у 1-3 хвилини;
не розкривати передчасно важливу інформацію про сюжет книги,
яка може кардинально змінити враження про твір.
Оскільки ми свої основні зусилля спрямували на побудову багатовекторної моделі освіти, основним завданням якої є створення такого освітнього простору, який дозволяє вільний розвиток усіх здібностей студентів,
формує в неї потребу всеосяжного культурного філософського погляду на
життя. Розробили багатовекторну модель освіти, тобто нову модель третього тисячоліття, де повною мірою повинні розвиватися творчі здібності,
формуватися науковий світогляд студентів; де є система підтримки та розвитку допитливих і обдарованих студентів, сучасна шкільна інфраструктура, обладнані наукові лабораторії, творчі майстерні, тобто створено
інноваційний освітній простір, у якому розкривається потенціал молоді.
Відтак усвідомлюючи, що за умов стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, ураховуючи ризики спілкування із медіапростором
і усвідомлюючи неможливість виховання конкурентоспроможної особистості поза межами цього простору, було визначено медіаосвіту одним із
пріоритетних напрямів роботи коледжу.
Експериментальна робота, яка проводиться у нас, має на меті експериментальне дослідження медіаосвітніх інноваційних технологій та їх
впровадження в освітній процес. У ході експерименту студенти груп
створюють кліпи, комікси, буктрейлери. Таким чином розвивається медіакомпетентність студентів, вони не тільки краще засвоюють навчальний
матеріал, що подається в такій незвичній формі, але й навчаються розуміти механізми створення подібного контенту, розвивають творчі здібності,
фантазію, художній смак. Ми розкажемо про буктрейлер - новий медіажанр, який застосовуємо на заняттях української літератури. Тому необхідною умовою для цього нового жанру медіатворчості є наявність інтриги,
недомовленість. У буктрейлері мають бути розкриті найяскравіші моменти
твору, який буде вивчатися на заняттях, але він не повинен містити спойлерів, тобто інформації про сюжет твору.
Метою використання буктрейлера на заняттях є спонукання студентів
до самостійної роботи із текстом. Тому ми пропонуємо перегляд цього ме-
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діапродукту на початку вивчення теми, а для студентів творчих - і створення власного буктрейлера після вивчення художнього твору. У цій підсумковій роботі студент має продемонструвати не тільки базові ІТ- компетенції,
а в першу чергу розуміння найважливішого у творі, а саме: ідеї, образи,
авторський задум, ключові поняття, стилістика часу, відповідність візуального ряду епосі, яка відтворена у творі тощо. Обов’язковим є складання
сценарію майбутнього буктрейлера. Звичайно, якість буктрейлера безпосередньо залежить не тільки від творців, але і від їх технічної оснащеності.
Чи можна зацікавити читанням через буктрейлери - велике питання. Але
вхопитися за цю ниточку все ж варто. Адже це наша спільна справа — пробуджувати інтерес і любов до Книги. Не хочеться, щоб через якийсь час
ми перетворилися на націю, яка вміє читати тільки податкову декларацію.
Чим може бути корисний буктрейлер для викладача української літератури?
Буктрейлер дозволяє у цікавій та динамічній формі розповісти потенційному читачеві про твір літератури.
Поруч із традиційними засобами реклами - статтями-анонсами чи анотаціями у друкованих виданнях, буктрейлер - новий засіб, який дозволяє
створити повноцінну рекламу в даному випадку на занятті для студента.
Якісно виготовлений буктрейлер спонукає студента прочитати твір,
формує інтерес як до самого твору, так і до автора, теми чи проблеми.
Яка користь від буктрейлера для студента?
Можна дізнатися про цікаві книжкові новинки, при цьому економлячи
час на читання оглядових статей чи анотацій.
Якщо дуже сподобалася якась книга, можна створити власний відгукбуктрейлер і, таким чином, в оригінальний спосіб поділитися враженнями
з іншими читачами між групами.
Можна спробувати себе в ролі режисера, художника-мультиплікатора
тощо.
Відіграють велику роль при підготовці та складанні зовнішнього незалежного оцінювання.
Візуальний підсумок вивчених тем.
Виробляє відповідальність та творчий підхід до самостійної роботи студента.
Вивищує компетентність студента до складання випереджальних завдань.
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Хомякова Т. В.,
викладач української мови і літератури,
КЗ «Криворізький фаховий медичний
коледж» ДОР», м. Кривий Ріг

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА - ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ
РІЗНОБІЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

У

навчанні та вихованні підростаючого покоління значна роль відводиться гуманітарним наукам, зокрема мові та літературі.
Важливою складовою різнобічного виховання особистості є програмові
твори з української літератури, вивчення високохудожніх творів минулих
століть і сучасності, які виховують у молоді національну свідомість, формують естетичні смаки, вміння бачити прекрасне.
Перед сучасними викладачами-словесниками стоїть досить складне
завдання: розкути думку студента, виховати з нього творчу особистість,
окрилити талант, якщо він є.
На допомогу викладачу приходить арсенал позааудиторної роботи з
української літератури.
Є велика кількість форм позааудиторної роботи з української літератури, і всі вони становлять основу виховання студентів, розвитку їх творчих
здібностей та емоційного світу.
Досить актуальною та ефективною формою позааудиторної роботи з літератури є клубна діяльність.
У Криворізькому фаховому медичному коледжі вже четвертий рік поспіль працює поетичний клуб «Першоцвіт».
Поетичний клуб – це об’єднання студентів за інтересами на добровільних засадах, яке здійснює поетичну творчу діяльність та має певну
структуру. «Першоцвіт» об’єднав навколо себе студентів, які залюблені в
чарівний світ поезії. Поезія належить до важливої гуманітарної сфери національної культури, без якої не можна уявити життя тієї чи іншої нації.
Коли людина спілкується зі світом прекрасного, вона духовно вдосконалюється. Краса облагороджує людину. Одним із виявів прекрасного є
поезія.
Члени поетичного клубу «Першоцвіт» пишуть поезію різної тематики:
вірші, де простежуються думки й почуття, викликані суспільно-громадськими проблемами, політичними подіями, патріотичними почуттями.
Досить популярною серед поетів-початківців є пейзажна лірика, в якій
змальовуються яскраві картини природи. Студенти передають свої вражен-
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ня, викликані спогляданням за природними явищами, саме майбутнім медичним працівникам конче необхідно бути спостережливими, та уважними, вміти критично мислити, бути креативними у своїх рішеннях та діях.
Як правило, в авторських творах вони люблять змальовувати осінь, весну та інші пори року.
На відкритих засіданнях поетичного клубу студенти презентують власні
вірші, обмінюються думками щодо ідейно-тематичного змісту, дискутують
з приводу образності мовлення, засобів виразності, особливостей римування.
Пропоную вашій увазі кілька прикладів студентських творів.
Україна
Україна - моя ти Батьківщина,
Мій рідний край, моя родина,
Де я живу, радію і сумую,
Всім серцем зичу їй добра і мрію,
Щоб люди горя й сліз не знали,
Щоб за свободу й мир життя не віддавали,
Щоб не було війни між нами
Щоб ранки мирні зустрічали з вами.
Ще хочу я, щоб зажили ми дружно,
В любові, злагоді й добрі,
Щоб усміхались діти сонцю,
На нашій- не чужій землі.
Ніщенко Аліна студентка групи ЛД9-2-1
Привіт багрянолистий
Вже журливими очима серпень
дивиться на літо,
І калина у намисті посміхається
привітно.
Сонях виструнчився журно,
Мед віддавши бджолам,
Ранок, скупаний росою,
усміх нам дарує чистий Це вже осінь надсилає
свій привіт багрянолистий.
Середа Юлія Студентка групи Ф9-1-1
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Перегони
Дуже швидко життя проминає,
А роки – ешелони летять
В порожнечу забуття і хто знає:
Чом колеса старі гуркотять?
Від дощів, що руйнують залізо?
Чи від подиху зимових вітрів?
Пасажиром не кожного візьме
До лазурних безкраїх морів.
Нищать тишу безлюдні вагони,
Колія десь за обрій біжить.
А життя - це страшні перегони,
Брати участь у них - значить жить.
Бережна Євгенія –
випускниця коледжу.
Найкращі твори студентів друкуємо в збірці «Пролісок», яку випускаємо щороку в травні.
Студенти коледжу із цікавістю читають авторські поезії своїх колег, обмінюються емоціями та враженнями.
Клубна діяльність сприяє вихованню творчої особистості, створює
умови для широкого спілкування в результаті спільної роботи і самоствердження студентів, надає їм можливості для культурного відпочинку,
а найголовніше – сприяє розвитку соціально-культурної творчості, надає
можливість студентам усвідомити себе особистостями, індивідуальними і
неповторними, усвідомити себе частиною творчого колективу.
Список використаних джерел
1. Вознюк О., Шатило В. Адаптація наукових даних та життєвих фактів до викладання предметів духовно-морального спрямування/ Нові технології навчання:
збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020.
Вип.94. С. 60-64
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Царенко О. Д., викладач,
Кабак Н. В., викладач,
Кропивницький аграрний фаховий
коледж

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В

2020 році заклади освіти вимушено перейшли на організацію навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій. Дистанційне навчання – це сучасний підхід до навчання, який сприяє підвищенню рівня мотивації не лише студентів, а й викладачів, при якому змінюються форми та методи навчання [1, с. 7].
Дослідження дистанційного навчання багатьма вченими (О. Андрєєв,
В. Кухаренко, Є. Полат, А. Хуторський та ін.) [2] дозволили визначити
його базові особливості. Дистанційне навчання має ряд переваг перед традиційним. Насамперед, це його доступність великій кількості студентів.
Для того, щоб навчатися дистанційно, не потрібно перебувати у навчальній аудиторії. Матеріал можна вивчати в будь-який зручний для цього час.
Ще однією перевагою дистанційного навчання є можливість доведення до
студентів сучасної актуальної інформації. Мережа Інтернет, разом з пошуковою системою та інформаційною функцією, виконує і інтерактивну
функцію, що дозволяє студентам і викладачам спілкуватися за допомогою
електронної пошти, різних форумів, освітніх платформ, налаштовувати відеоконференції.
Дистанційне навчання природничих дисциплін в умовах карантину - це
завдання нелегке, адже хімія та біологія – це практичні науки. Безумовно
важливо, щоб студенти опанували теоретичні знання при вивченні тем, але
теорія – це лише основа для формування практичних вмінь та навичок.
Важливо, щоб студенти не лише засвоїли теорію, а й сформували практичні вміння та навички – предметні компетенції.
Процес дистанційного навчання в Кропивницькому аграрному фаховому коледжі організований з використанням офіційного сайту коледжу
https://ktmsh.at.ua та безкоштовного веб-сервісу Google Classroom.
Викладачі мають для кожної групи свій Google клас, до якого приєднуються студенти академічних груп і де вони можуть отримати конспекти
лекцій, інструкційні картки для практичних та лабораторних робіт, посилання на інтернет-ресурси, відеоуроки, демонстрації відеодослідів, тобто
завдання для дистанційного навчання.
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Завдання в Google Classroom викладаються у відповідності із розкладом
занять на сайті коледжу. Для ефективності навчання студентів, ми складаємо чітку інструкцію для засвоєння матеріалу. Підбираємо цікаві презентації та відео, створюємо завдання для перевірки засвоєного матеріалу.
При організації дистанційного навчання кожному студенту надається
матеріали лекцій у Word, в конспекті є посилання на різні сайти, інтернет
ресурси для кращого засвоєння матеріалу. Наприклад, при вивченні теми
«Зелена хімія: сучасні завдання», студенту пропонується виконати такі завдання:
1) Опрацюйте опорний конспект з теми та матеріалів підручника Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий центр « Академія», 2019. С. 219 – 223.
2) Перегляньте відео «Що таке зелена хімія» та «15 хвилин про зелену
хімію».
3) Зробіть конспект за планом (див. в опорному конспекті).
4) Письмово висловте власне судження щодо впровадження технологій
«зеленої» хімії та її ефективності в збереженні природи та здоров›я людини.
На цій платформі ми підбираємо завдання практичної роботи, які студенти виконують самостійно, а також можуть провести віртуально практичну роботу. Для оцінювання практичних та лабораторних робіт студенти
надсилають фотозвіти своїх робіт. Якщо завдання виконано з помилками
або частково, то після перевірок та зауважень викладача, студент може відредагувати та надіслати роботу для повторної перевірки.
Закріплення матеріалу може проводитися у вигляді тестування або невеликого перевірочного завдання. Тестування проводимо offline або online
з використанням Google форм, які дозволяють автоматично перевіряти роботи, отримувати звіт та аналіз успішності студентів.
При вивченні дисципліни «Біологія та екологія» було розроблено навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи студентів, яку вони виконують під час дистанційного навчання. Методичні рекомендації розроблено з метою полегшення набуття та закріплення знань
студентів шляхом самостійної роботи над програмним матеріалом. Вони
містять питання, які виносяться на самостійне опрацювання, завдання для
розв’язання поставлених питань та тестові завдання для самоконтролю
знань з основ екології, список рекомендованої літератури, якою студенти
можуть користуватися в ході виконання самостійної роботи.
Самостійні опрацювання мають таку структуру: тема самостійної роботи, мета, план, список літератури для опрацювання, завдання для вико-

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

305

нання, методичні рекомендації, завдання для самоконтролю та тестування
з даної теми.
Завдання мають як репродуктивний, частково-пошуковий, так і дослідницький характер. Наприклад, завдання частково-пошукового характеру:
«У вигляді тез визначити шляхи зниження або виключення негативного
впливу тваринницьких комплексів і птахофабрик на природу».
Завдання дослідницького характеру: Розв’язати екологічні задачі:
• Внесені на поля органічні добрива (гній) виявляють свою позитивну
дію лише через 2-3 роки після внесення. Крім того, при такому використанні залишається життєздатне насіння бур’янів, яйця глистів та інше. Запропонуйте способи переробки органічних добрив тваринного походження.
• Помилково на поле внесено аміачної селітри в десять разів вище норми. Запропонуйте шляхи відновлення родючості ґрунту.
• В результаті забудови багатоповерхівки планується засипати піском
і гравієм невелике болото, де мешкають жаби, черепахи та інші тварини
(червонокнижних немає). Як треба вчинити з точки зору екологічної етики?
Таким чином, під час організації дистанційного навчання, найвпливовішим критерієм для вибору методів навчання є показник підготовленості
студентів до такої діяльності. Слід враховувати, що дистанційне навчання
вимагає від студентів високої самоорганізації, самодисципліни, мотивації
для опанування інформації. Така технологія навчання стає невід’ємною
частиною освітнього процесу, в тому числі і при вивченні хімії, біології
та екології.
Також, відсутність «живого» спілкування студентів і викладачів, покладеного в основу традиційної форми навчання для формування світогляду, є
основним недоліком дистанційного навчання. Цей чинник є одним із основних, що впливає на якість освіти [2, с. 10].
Формування якісних хімічних та біологічних знань, вмінь та навичок ,
предметних компетенцій потребує поєднання дистанційного навчання та
традиційного лабораторного практикуму і створення бази віртуальних лабораторій природничих дисциплін.
Список використаних джерел:
1. Андрусенко Н.В. Дистанційне навчання в Україні // Дистанційне навчання
як сучасна освітня технологія : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31
березня 2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. Вінниця, ВТЕІ КНТЕУ, 2017. С.7.
2. Технологія створення дистанційного курсу : навч. посіб. / за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.
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фізико-математичних дисциплін,
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

М

ета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати
глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, само
реалізуватися, само розвиватися і самостійно приймати правильні, морально – відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини
і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу
з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.
Компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та адекватність
здійснюваних дій, що базуються на наявності знань та відповідного практичного досвіду. Під компетентністю сьогодні розуміється інтегрована характеристика якостей особистості людини і рівня її підготовки до виконання діяльності у певній галузі [1, c. 6].
Хороший викладач – це гнучкий спостережливий та чуйний професіонал, що завжди намагається придумати, як зацікавити студентів та захопити їх навчальним процесом. Це і означає, що під час навчального процесу
викладач використовує інноваційні та інтерактивні методи. Інтерактивне
навчання є корисним не тільки для студентів, а й для викладача. Чому?
1. Вимірювання досягнень учнів. Викладач, який використовує інтерактивні методи, краще здатний оцінити, як добре студенти опановують поданий матеріал.
2. Гнучкість у викладанні. Застосування методів, що включають повноцінну двосторонню комунікацію, дозволяє оперативно коригувати процес
навчання, навантаження, підходи.
3. Мотивація студентів. Двосторонні методи навчання підвищують активність студентів. Чим більше їх бере участь у процесі, тим веселіше йде
навчання.
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Під час стандартних занять-лекцій студенти часто втрачають інтерес до
навчання, але інноваційні та інтерактивні методики створюють атмосферу
уваги та зацікавленості. Вони просто роблять заняття більш цікавими, захоплюючими і веселими. Є ряд принципів, що дозволяють виразити головні особливості інтерактивних методів навчання:
1.
Заохочувати активність студентів.
2.
Використовувати питання, що стимулюють спілкування, дискусії
та використання практичних навичок.
3.
Використовувати прийоми, що стимулюють студентів на правильні відповіді, а також утримують увагу.
4.
Підтримувати робочу атмосферу.
5.
Включатися у роботу на одному рівні зі студентами.
Впровадження таких технологій у систему освіти в умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується на застосуванні комп’ютерів і
телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації тощо, що є необхідним у сучасному освітньому процесі.
Процес вивчення дисципліни «Вища математика» починається зі знайомства викладача зі студентами. Дивлячись в очі студентам, хочеться донести, що в математиці є своя краса, як в живописі і поезії. Ця краса виявляється іноді у виразних, яскраво окреслених ідеях, а іноді вражає нас у
широких задумах, які ховають у собі щось недоговорене, але багатообіцяюче. Для того щоб студенти розуміли тебе, твій предмет потрібно бути не
лише хорошим викладачем – предметником, а й гарним психологом. Кожна
особистість для такого викладача – це конкретний ключик для здійснення
своїх задумів, а саме – навчити студентів мислити [2, c.106].
Процес навчання можна умовно поділити на три основні етапи: 1) подача викладачем інформації студентам; 2) вияснення рівня засвоєння студентами отриманої інформації і оцінка викладачем якості засвоєння та розуміння матеріалу; 3) повідомлення студентам оцінок і складання планів
подальшої роботи по ліквідації прогалин на основі проведеного обліку.
Основними аспектами в процесі успішного викладання дисципліни
«Вища математика» є :
1.Високий рівень викладання предмета, а саме науковість, логічність,
чіткість, систематичність, як при поясненні нового матеріалу, так і при
опитуванні студентів. Постійне підвищення професійного рівня викладача, оскільки без цього неможливо зацікавити студентів своїм предметом.
2.Використання інтерактивних та евристичних методів навчання (інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяль-
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ності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх).
3.Взаємна зацікавленість студента та викладача, їх співпраця.
4. Систематичність і регулярність перевірки знань та вмінь студентів.
Процес навчання – це процес двосторонній; для його успіху потрібно
не тільки висока якість роботи викладача, але й активна діяльність студентів, їх бажання оволодіти тими знаннями, що дає викладач, їх інтерес до
навчання, серйозна і вдумлива робота під керівництвом викладача.
Серед усієї роботи, що проводить викладач на занятті, особливо потрібно виділити процес засвоєння студентами нових знань, нової інформації.
Яким же чином здійснюється процес передачі нових знань на занятті? Однією з найпоширеніших форм передачі знань студенту є, так звана, догматична форма: викладач розповідає, пояснює, студент слухає, намагається
зрозуміти і запам’ятати; викладач пише, а студент записує і т. д. Пізніше
це прийняло форму лекції; іноді викладач давав пояснення, чому це так, а
не інакше. Такі пояснення сприяли підвищенню ефективності навчання.
Але разом з догматичною формою організації навчання з давніх часів
відома і інша, зв’язана з іменем давньогрецького філософа Сократа, - форма бесіди: викладач задає послідовно запитання і, отримуючи від студента
послідовно відповіді на них, доводить студента до необхідності самому
дати відповідь на основне питання, яке було поставлене на початку бесіди.
Очевидно, що такого роду бесіда вимагає від студента активної розумової
діяльності, зосередженості, більш глибокого осмислення і аналізу, і насамкінець, правильної відповіді.
При вивченні нового матеріалу мають місце два підходи: 1) екстенсивна
система вивчення, коли новий матеріал дається студентам великими порціями, які логічно зв’язані між собою; 2) інтенсивна система вивчення
- теоретичний матеріал вводиться малими порціями і закріплюється вправами, які виробляють досить глибоке засвоєння нового матеріалу. При викладанні вищої математики доцільно використовувати як екстенсивну, так
і інтенсивну форми вивчення і керуватися такими принципами:
Принцип 1. Принцип науковості
Зміст цього принципу полягає в тому, що при викладенні програмного
матеріалу необхідно забезпечити науковість викладеного. Викладач повинен бути завжди в курсі всіх змін, які виникають в методичній думці,
слідкувати за новою методичною і спеціальною літературою по предмету,
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знайомитися з пробними підручниками. Лише в цьому випадку можна зацікавити студентів своїм предметом.
Принцип 2. Впровадження інтерактивних
і евристичних технологій
Вони розвивають дослідницький дух студентів, вміння самостійно здобувати знання, аналізувати і синтезувати накопичений матеріал, самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку. Формують у студентів творчий підхід до завдання, ініціативність та наполегливість. Звичайно,
при вивченні математичних дисциплін дещо складніше використовувати
ці технології, ніж при вивченні дисциплін гуманітарного та економічного
циклу. Це пов’язано з досить невисоким математичним рівнем підготовки
студентів коледжу і великим об’ємом теоретичного матеріалу. Найчастіше
використовується метод проектів, особливо при вивченні матеріалу самостійного опрацювання. Суть його полягає в розвитку пізнавальних, творчих навичок та умінь, що потребують самостійного конструювання знань
та орієнтації в інформаційному просторі [3, c. 46].
Студентам дається тема проекту, над якою вони самостійно працюють
під керівництвом викладача. Далі йде захист проекту і підведення підсумків.
Принцип 3. Активізація розумової діяльності студентів
Однією з основних задач при вивченні математики, вищої математики
є активізація розумової діяльності студентів і розвиток творчого мислення на всіх етапах навчання. В цьому напрямку з’являється необхідність
забезпечити навчання таким чином, щоб студенти могли ознайомитися і
оволодіти методами і прийомами наукової творчості. Основним методом
є конкретно-індуктивний. Можна виділити такі етапи: а) спостереження
частинних випадків і пошук закономірності; б) на основі помічених закономірностей висувається гіпотеза і перевіряться на частинних випадках;
в) доведення справедливості висунутої гіпотези. В педагогічній практиці
приділяється велика увага першому етапу – етапу спостереження і пошуку
закономірності; сюди можна віднести розв’язування задач шляхом підбору,
аналогією з попередньою задачею, більш глибокого аналізу її умови, виявлення величин в умові і встановлення залежності між ними.
Принцип 4. Диференціація навчання
При вивченні вищої математики потрібно приділяти більшу увагу студентам, які мають математичну базу, які розуміють пояснення викладача.
Це значить, що викладач при розкритті певних понять і положень курсу,
опирається на знання кращих студентів, їх самостійну роботу на занятті.
Такий підхід забезпечить активну участь і інших студентів в загальній роботі групи. При цьому важливо не подавляти ініціативу студентів: в кожній
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відповіді потрібно виділити в першу чергу те, що правильно, раціонально,
з тим щоб вселити більшу впевненість студента в своїх силах. Звичайно,
у відповідях потрібно відмічати і помилки, але робити це слід тактовно,
щоб не відбити у студента бажання і надалі працювати над вивченням дисципліни.
Принцип 5. Темп роботи на занятті
Одним з найважливіших факторів при підготовці студентів до трудової
діяльності є темп роботи на занятті. Дуже часто на заняттях спостерігається відсутність у студентів зосередженої уваги, вони просто механічно
переписують з дошки записи викладача. В будь-який момент заняття викладач повинен бачити всю групу і підключати до роботи тих студентів,
які по тій чи іншій причині виключилися з загальної роботи. Часто на занятті при цьому викладач дає зауваження такому студенту, щоб він був
уважніший або почав працювати. Такі зауваження не тільки не ефективні,
але і шкідливі, оскільки відволікають і інших студентів від роботи. Тому
доцільніше замість зауваження задати студенту якесь запитання по ходу
розповіді або зробити зауваження тихо, уникаючи при цьому уваги інших
студентів групи.
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віт змінюється, а отже і освітній процес має бути динамічним і сучасним. І зробити його таким допоможе використання різноманітних інтернет-ресурсів. Вони дають велику можливість урізноманітнити
роботу викладача і без них ми вже не можемо уявити своє майбутнє.
Такі вчені, як Н. Рижова, Д. Шуклін, Н. Єгорова, С. Каракозов, Д. Тевс, А.
Данькін розглядають освітній інтернет-ресурс як «групу взаємопов’язаних
загальними гіперпосиланнями web-сторінок, інформаційне наповнення
яких цілком присвячено освітнім ресурсам конкретного навчального процесу, а саме – моделі процесу навчання та її основного системоутворюючого елементу – змісту навчання конкретного навчального предмету» [5,
с. 287].
На думку, М. Булгакова, С. Внотченко, О. Гридіної, «освітні інтернет-ресурси створені для використання в процесі навчання (навчальні, навчально-методичні, науково-методичні), або призначені для інформаційного забезпечення системи освіти, діяльності освітніх установ» [6, с. 150].
Характеристика освітніх інтернет-ресурсів
1) Онлайн-ресурси для унаочнення навчального матеріалу (Draw.io,
Thinglink, Playposit).
Draw.io (https://app.diagrams.net) – це безкоштовний сервіс для створення та редагування візуального навчaльного контенту. Його можна використовувати для створення схем, графіків, діаграм, моделювання фізичних
процесів, хімічних сполук, для проєктної роботи (наприклад, родинного
дерева). У користувачів є можливість інтегрувати свою роботу з використанням Google-документів, Google-формами, Excel, Dropbox, OneDrive,
Chrome.
Thinglink – сервіс, який дозволяє наносити на забраження інтерактивні
мітки (текст, посилання на інші ресурси, зображення, відео). Його можна використовувати для створення інтерактивних карт, плакатів, таблиць,
опорних схем, відео. Ресурс умовно безкоштовний: є платні послуги, але
тих функцій, що надаються безкоштовно, цілком удосталь для якісної роботи [9].
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Playposit – сервіс, для створення інтерактивного відео. Для створення
інтерактивного відео додають відео (власний запис, бібліотеки YouTube,
Vimeo) і певні інтерактивні елементи до нього (тест з однією або кількома
відповідями, завдання з пропусками, відкрите питання, інтерактивну вправу з Learningapps) [7].
2) Онлайн-ресурси для створення завдань (Quizizz, Online Test Pad,
Classtime, Google Forms, LearningApps).
Quizizz – це сервіс, який забезпечує навчання через створення поточних, контрольних та домашніх завдань у форматі вікторин і тестів, організації змагань. Забезпечується виконання завдань групою у режимі реального часу та можливість викладача відслідковувати результати кожного
студента. Зареєструватися можна через Google акаунт або введення даних
вручну [10].
Online Test Pad – безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення навчання і тестування. Зручний сайт для створення різноманітних
освітніх матеріалів та типів завдань, структурування їх за папками. Інтерфейс представлений кількома мовами, серед яких – українська. Формат
тестових запитань включає 17 варіантів: одна чи декілька правильних відповідей, відповідь у довільній формі, встановлення послідовності та відповідності, заповнення пропусків, слайдер, службовий текст, завантаження файлу, послідовне виключення, інтерактивний диктант [11].
Classtime – україномовний сервіс для тестування з питаннями 9 різних
видів (у тому числі з відкритою відповіддю), командні ігри та можливість
отримати статистику роботи всієї групи та стежити за прогресом кожного
студента. Студенти долучаються до тестування за кодовим словом [2].
LearningApps – це безкоштовний сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Має велику базу готових завдань і вправ. Його можна
використовувати як у освітньому процесі, так для позакласних занять та
самоосвіти. Для того, щоб працювати з ресурсом, необхідно зареєструватися [4].
3) Онлайн-ресурси для проведення експрес-опитування (Plickers,
ZipGrade).
Plickers – це сервіс для миттєвого опитування учнів, студентів. Дозволяє проводити мобільні голосування і фронтальне опитування під час заняття з вивченого або поточного матеріалу у тестовій формі.
Plickers використовує планшет або телефон викладача для того, щоб
зчитувати QR-коди з карток студентів. Картка у кожного студента своя,
її можна повертати, що дає чотири різних варіанти відповіді. В програмі
створюється список класу, і з його допомогою можна дізнатися, як саме
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кожен студент відповідав на запитання. Програма дозволяє створювати запитання у двох форматах: із чотирма варіантами відповіді або ТАК/НІ.
Для роботи з Plickers потрібні:
• один смартфон у викладача із встановленим додатком Plickers;
• набори карток із QR-кодами (безкоштовно можна скачати 5 наборів.
Кожна картка має свій QR-код, порядковий номер та буквені позначки для
варіантів відповіді (A, B, C, D): праворуч, ліворуч, вгорі та внизу. Картки треба роздрукувати, наклеїти на картон чи заламінувати. При створенні класу та включенні до нього студентів додаток автоматично присвоїть
кожному порядковий номер, якому й буде відповідати певна картка з QRкодом);
• проектор/ноутбук з відкритим сайтом Plickers в режимі Live View (Для
цього треба увійти до свого облікового запису на сайті, активувати відповідний режим («Live view») та роздати дітям картки. Відповідаючи на
кожне запитання, учні мають показувати свою картку так, щоб буквене позначення правильної відповіді було вгорі. Для фіксації відповідей учитель
має направити камеру смартфона на картки та натиснути кнопку «Scan».
Мобільний додаток зчитує QR-коди, а відповіді дітей виводяться на екран
комп’ютера) [8].
ZipGrade – мобільний додаток, який дозволяє перевіряти тести за одну
секунду [3]. Для цього викладачу потрібно завантажити на свій смартфон
додаток, написати назву тесту, вказати ключі відповідей (можна створювати тести не більш як з 3 правильними відповідями), створити список
студентів, скачати і роздрукувати бланки відповідей, дати заповнити студентам і просканувати їх листи відповідей зі свого смартфона. Результати
автоматично перераховуються у відсотки і зберігаються в пам›яті програми, можна проводити їх подальший аналіз.
4) Онлайн-ресурси для створення інтерактивних робочих аркушів
(wizer.me, Liveworksheets).
Інтерактивний робочий аркуш являє собою веб-сторінку, на якій можна
розмістити навчальний матеріал і різного типу завдання. Наприклад, це
може бути відео, зображення, текст на основі яких студенти відповідають
на запитання і виконують завдання. Можна вставляти зображення і робити
їх інтерактивними, додаючи на них мітки з текстом, гіперпосиланнями, питаннями, вікнами для введення тексту. Питання можуть бути текстовими,
а можуть бути у вигляді аудіофайлів. З інтерактивними сторінками кожна
робота дорівнюватиме одному листу на екрані, що допоможе студентам не
заплутатись.
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Інтерактивний робочий аркуш може містити: самостійну/контрольну роботу; лабораторну/практичну роботу; тренажер для повторення складних
моментів і тем; домашнє завдання; автоматичне оцінювання (програма сама
підраховує кількість набраних студентами балів); зворотний зв’язок [12].
Онлайн-ресурси для вивчення природничих дисциплін
Добірка онлайн-ресурсів, які допоможуть зробити природничі дисципліни більш наочними і зрозумілими:
Періодична відеотаблиця Менделєєва від TED-ED – таблиця хімічних елементів, зміст якої представлений у форматі навчальних відеороликів. В кожному з них не лише розповідається про основні властивості
хімічних елементів, але і демонструються різноманітні хімічні реакції з
їх участю. Хоча відео англійською, але за бажанням можна додати титри
українською чи російською.
Vewiley.com – інтерактивна бібліотека з біохімії та молекулярної біології. Хоча пояснення англомовні, анімація – цілком доступна для розуміння. А флеш-ігри допоможуть краще уявити молекулярні процеси (для вивчення тем «Хімічний склад клітини та біологічні молекули», «Структура
клітини»).
Сellsalive.com – інтерактивна бібліотека з цитології, мікробіології, імунології, генетики. Можна весело і корисно провести час з мікроскопічними
об’єктами, поглянути про них відео, анімацію, погратися у флеш-ігри із
клітинами. Інтерфейс простий, пояснення – доступною англійською (для
вивчення теми «Структура клітини»).
Virtulab.net – російськомовна онлайн-лабораторія. Охоплює близько 50
тем із загальної біології, ботаніки, анатомії. У деяких інтерактивних роботах можна самостійно поставити експеримент: дослідити мікроскопічні об›єкти, розітнути жабу, скласти раціон харчування чи навіть створити
свою затишну екосистему з пірамідою енергії і консументами (для вивчення теми «Обмін речовин та енергії»).
Explorelearning.com – дуже добре візуалізований онлайн-симулятор
експериментів, які можна ставити самому, навіть з еволюції (для вивчення
теми «Спадковість і мінливість») [1].
Отже, ресурси інтернету дозволяють докорінно змінити освітній процес, з їх допомогою досягається:
● відкриття доступу до необмеженої кількості знань у світовому інформаційному просторі;
● створення безпечного місця для зберігання важливої інформації, документації;
● реалізація світових тенденцій в освіті.
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Головне – бути відкритим для нових можливостей, які пропонує нам
інтернет та науковий прогрес.
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ЗАКЛАДІВ

П

ротягом останніх двох десятків років, відбувається процес переходу від традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних
технологій. Це стало можливим здебільшого з розвитком мережі Інтернет,
що дало можливість пересилати необхідну кількість динних з одного кінця світу в інший, вільно вести дискусії з іншими користувачами мережі
в online режимі і розміщувати інформацію на Інтернет-сайтах, роблячи її
доступною для всіх бажаючих [1, с. 7].
Можливість вдосконалити та підвищити ефективність освітнього процесу дають можливість сучасні інформаційні технології. На даному етапі
реформування освіти у вищих навчальних закладах, досить активно створюється та вдосконалюється концепція дистанційної освіти.
Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із використанням
комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає студентам
змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон.
Серед інших назв дистанційного навчання використовуються і такі, як
«відкрита освіта», «електронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. Такий спосіб отримання знань передбачає комфортну та зручну для кожного
студента обстановку та можливість навчатися без відриву від роботи. На
відміну від заочного навчання, з яким часто порівнюють дистанційну форму, остання передбачає не лише постійну самоосвіту та роботу з засвоєння
знань, а і постійний контакт як із викладачами, так і з іншими студентами, в той час як заочна форма освіти передбачає спілкування з викладачем
лише декілька разів на рік [2, с. 10].
Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи,
дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження
та закріплення різних професійних навичок, а викладачам в свою чергу
дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування концептуального і математичного моделювання явищ і процесів.
Розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і вдосконалювати-
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ся із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів дистанційного навчання [1, с. 9].
Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. В сучасних умовах існує потреба отримання вищої освіти дистанційно, що викликано необхідністю навчатися без відриву від виробництва, отримання освіти людьми з
обмеженими можливостями та тими, що перебувають за кордоном або у
місцях позбавлення волі [3, с. 12].
Як і в кожній формі отримання знань, у дистанційній також присутні недоліки, Найголовніше це те, що при дистанційному навчанні втрачається
контакт між викладачем та студентом. До того ж, для максимально правильного оцінювання студента важливо мати з ним безпосередній контакт.
Також ми не можемо перевірити хто конкретно працює та виконує завдання, оскільки студент може просто передати це комусь іншому. Тому дуже
важливо проводити очно сесії для остаточного контролю якості знань. Варто зазаначити, що існують населені пункти де відсутня можливість скористатися доступом до до мережі Інтернетзвязку.
При тривалому дистанційному навчанні студент перестає правильно
формулювати свої думки, висловлюватись та проводити дискусійне обговорення. Разом з тим, така форма навчання потребує свідомого і мотивованого підходу до отримання освіти. Можливість навчатися у зручний час
може перетворитися не на систематичне навчання, а на постійну прокрастинацію цього виду діяльності. Саме тому дистанційна форма потребує
особливої самоорганізованості та вміння розрахувати свій час. За умови
дистанційного навчання активна роль викладача не зменшується, оскільки
він має визначити рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння
пройденого матеріалу [3, c. 12].
Досвід використання дистанційної форми навчання виявив іще одну
особливість, а саме – велике навантаження на зір у зв’язку з необхідністю
тривалий час перебувати за комп’ютером. Тому, застосовуючи дистанційну
форму навчання потрібно урізноманітнювати її види. Найбільш поширеними є наступні види дистанційних технологій:
- чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі учасники мають одночасний доступ до чату;
- веб-заняття, або дистанційні лекції, конференції, семінари, ділові ігри,
лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей інтернету;
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- телеконференції, що проводяться, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Для навчальних телеконференцій характерно досягнення освітніх завдань [3, c. 13].
Опираючись на вище сказане, бачимо, що дистанційна освіта студентів
вищих навчальних закладів має ряд переваг та недоліків. Тому, потребує
глобальних реформ та постійного вдосконалення.
Список використаних джерел
1. Андрусенко Н.В. Можливість системи дистанцінйного навчання студентів
ВНЗ. Вінницький торговельно-економічний інститут. 2017. С.7–9
2. Блажко О.О., Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання студентів у
ВНЗ. Вінницький торговельно-економічний інститут. 2017. С.10
3. Власенко І.Г. Впровадженняя дистанційного навчання – вимога сучасності.
2017. C. 12–13

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

319

Юдько Г. О.,
викладач вищої категорії,
Відокремлений структурний підрозділ
«Нікопольський фаховий коледж
Дніпровського державного аграрноекономічного університету»

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

З

міни, що відбуваються нині в Україні потребують нових підходів до
викладання загальноосвітніх дисциплін. Протягом останніх років
викладачі коледжу широко впроваджують в практику нові освітні технології, зокрема: при викладанні української мови та літератури, історії та правознавства, математики, фізики, географії, біології викладачі продуктивно
застосовують методику інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання
– це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія
викладача і здобувача освіти. Суть його полягає в тому, що навчальний
процес організований таким чином, що практично всі здобувачі освіти беруть участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати
з приводу того, що вони знають і думають.
Сучасні комп’ютерні технології дозволяють викладачам у процесі
підготовки до заняття поліпшити процес викладання матеріалу. Зрозуміло, що інформатизація навчального процесу передбачає певний рівень
комп’ютерної грамотності педагогічних працівників. Викладач повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, fleshанімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відео, презентації, web-сторінки, з різноманітними роликами.
Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже
часто використовую ресурси Інтернету.
Застосування інформаційних технологій на заняттях сприяє активізації навчальної діяльності студентів, ефективності та наочності процесу засвоєння інформації, заохочує до поглиблення знань і набуття нових
вмінь. Розробка та використання навчальних відеофільмів з окремих тем
залишається цікавою, ефективною сторінкою навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Використання навчальних відеофільмів під час проведення занять стимулює підтримання у здобувачів освіти високого рівня
пізнавального інтересу до предмету, сприяє його ефективному засвоєнню
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та дає можливість викладачеві формувати інтелектуальний і творчий розвиток студентів.
Портфоліо є популярним та цікавим елементом роботи педагога на занятті. Це комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів
до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної організації та навчання з теми. Створення портфоліо - це процес збирання, перегляду, поповнення змістової, методичної інформації, що стосується певної
навчальної теми, заняття, різних форм оцінювання діяльності здобувачів
освіти.
Застосовуючи інновації на заняттях, студенти краще засвоюють новий
матеріал, швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення.
Доцільно використовувати новітні технології безпосередньо на заняттях
української мови та літератури для того, щоб полегшити усвідомлене, неформальне отримання сталих знань студентами , зробити цей процес творчим, цікавим, яскравим – естетизувати його, щоб на основі сформованого
інтересу закласти підвалини потреби в самоосвіті, самовдосконаленні в
подальшому житті.
Оцінювання засвоєних знань є суттєвим чинником у формуванні особистості, а контроль за повчально-пізнавальною діяльністю здобувачів
освіти – обов’язкова складова навчального процесу. Контроль навчальних
досягнень студентів, що відбувається протягом навчального року, спрямований на виявлення рівня знань, умінь, навичок і сприяє розкриттю причин
слабкого засвоєння матеріалу, дає змогу своєчасно вжити потрібні заходи
для корекції знань та ліквідації в них прогалин. Із різних форм контролю
тестування комп’ютерне є найбільш незалежним від суб’єктивного ставлення викладача до студента, тобто найбільш об’єктивним та етичним.
З метою якісної підготовки до ЗНО другокурсників викладачі української мови та літкратури проводять поточне і підсумкове тестування з кожної теми, використовуючи тести з різними видами завдань, різнорівневі
і різноваріантні тестові завданння в електоронному вигляді, дидактичні
мультимедійні матеріали електронних підручників та посібників.
Мета викладачів - навчити студентів не лише опрацьовувати матеріали, а й уміти їх представляти, бо сьогодення вимагає від сучасної молоді
не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно,
творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати
свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість
предметом вивчення, студенти самі стають творцями, ініціаторами нових
ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.
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Комп’ютерна презентація - це авторське студентське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер
дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації. Студенти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації.
За допомогою комп’ютерної програми викладачі також можуть перевірити вміння студентів читати текст мовчки. Цим актуалізується така важлива змістова лінія Програми з української мови, як комунікативна. Даний
розділ комп’ютерної програми надає змогу викладачеві воднораз проконтролювати час прочитання тексту і відповідно визначити темп читання
для кожного студента групи. Слід звернути увагу на те, що при перевірці
навичок читати мовчки оцінювання виконання завдання відбувається в два
етапи з визначенням оцінки за кожний із них і наступному підсумовуванні
оцінок для визначення загального балу за завдання (максимальний бал-12).
Творчі завдання на основі застосування інформаційних технологій за
своїм змістом і методами виконання найчастіше носять ситуативний характер. Дидактичною метою таких завдань є вироблення діяльнісних компетенцій і виявлення особистісного ставлення до розв’язуваної проблеми на
основі творчого застосування наявних знань, умінь, навичок.
Викладачі літератури поєднують у роботі перегляди фільмів або їх
фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Кайдашева сім’я» за І Нечуєм-Левицьким, та інші, використовують записи телепередач про письменників, що вивчаються у курсі української літератури, наприклад, про
Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка,
Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя
Симоненка, Василя Стуса та інших.
Одним із способів розвитку пізнавальної активності студентів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу студентів до навчання.
Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система
сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш
швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.
Комп’ютер та інтерактивні дошки на заняттях української мови та літератури поступово стають звичними засобами навчання; використання яких
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роблять заняття динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим. Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних жанрів:
- Блок-тема
- Медіа-заняття
- Самодиктант
- Тестові завдання
- Медіа - проєкт
- Медіа - твори
- Творчі презентації
- Віртуальні екскурсії
- Літературний портрет
Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Вона вимагає, щоб над матеріалом, який вивчається, здобувач освіти розмірковував, бачив зв’язок
з іншою інформацією і послідовність між нею. А також шукав відповіді
на запитання, які виникають у процесі навчання, що збуджує процес мислення, яке призводить до бажаного запам’ятовування і сприяє розвитку
пам’яті. Застосування новітніх технологій на заняттях дає можливість студентам позбутися страху зробити помилку, набувати вміння вирішувати і
виправляти власні помилки та помилки одногрупників. Процес навчання
стає процесом дослідження.
Головне завдання використання новітніх технологій у процесі вивчення
української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес студентів
до вивчення предмета . Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена,
хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.
Отже, використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у
діяльність педагога та розвиток студентів як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета , вимагає чіткої
організації та індивідуальної роботи з кожним студентом під час навчально-виховного процесу. Викладачеві потрібно урізноманітнювати заняття,
пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошуку - це значить
«шукати енергію слова в енергії душі».
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Ющенко І. М.,
викладач, ФКЕТ НУ «Чернігівська
політехніка», м. Чернігів

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ
МАТЕМАТИКИ
«Предмет математики настільки серйозний, що корисно не упускати
випадків робити його більш цікавим»
Блез Паскаль

З

міни, які відбуваються в даний час у нашому суспільстві, вимагають
творчо розвиненої, креативно мислячої, компетентної, активної особистості та орієнтують педагогів на новий рівень викладання і виховання
студентів.
Роль викладача є вирішальною у процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей студентів. Високий рівень
успішності студентів не завжди поєднується з високим рівнем творчої обдарованості. У зв›язку з цим потрібно намагатися створювати сприятливі
умови для самовираження кожного студента в різних видах діяльності, в
тому числі й навчально-творчій. Відповідно до проекту «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років» його найважливішою метою
є «забезпечити відповідність змісту освіти потребам і викликам сучасного
суспільства, створити умови для постійного оновлення змісту освіти, перетворити освіту на рушій економіки знань» [4, с. 8].
Варто зазначити, що саме заняття з математики дають виключні можливості прищеплювати інтерес до творчих пошуків, виховувати в студентів
бажання шукати нові, кращі шляхи виконання дорученої справи. Справді,
пошук кращих способів розв’язання задач, нестандартних розв’язань традиційних задач, аналіз змісту теорем, бесіди про видатних учених, організація способу здобуття знань – усе це є важливими складовими на шляху
розвитку творчих здібностей студентів.
Працюючи зі студентами, можна зробити висновок, що для них визначальним чинником вивчення математики є її загальновизнана роль у житті
та інших науках. Але є студенти, які на заняттях перестають слухати або,
навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий
матеріал їх не зацікавив з самого початку. Запобігаючи байдужості на заняттях з математики, появу нового матеріалу потрібно подавати, на нашу
думку, використовуючи новітні технології.
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Таким чином, актуальність обраної теми полягає в необхідності широкого застосування новітніх технологій на заняттях з математики, які дозволяють швидше і якісніше досягти мети математичної освіти.
Введення нових технологій вносить радикальні зміни в систему освіти:
раніше її центром був викладач, а тепер - студент. Це дає можливість кожному студентові навчатися у відповідному для нього темпі і на тому рівні,
який відповідає його здібностям.
На заняття з математики, на нашу думку, доцільно застосовувати такі
новітні технології або їх елементи: інформаційно-комунікаційні технології; компетентісний підхід; технології рівневої диференціації та індивідуалізації; інтерактивні технології; особистісно-орієнтовані технології навчання; тестові технології і т.д.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях
математики дозволяє: зробити процес навчання більш цікавим, яскравим,
захоплюючим за рахунок багатства мультимедійних можливостей; ефективно вирішувати проблему наочності навчання; розширити можливості
візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для студентів. Використовувати ІКТ, ми вважаємо, доцільно на
різних етапах заняття. Варто зазначити, що головною перевагою інформаційно-комунікаційних технологій є наочність, оскільки велика частка інформації засвоюється за допомогою зорової пам’яті, і вплив на неї дуже
важливо в навчанні. Інформаційні технології допомагають зробити процес
навчання творчим і орієнтованим на студента [1, с. 2-5].
Застосування компетентнісного підходу в вивченні математики дозволяє підвищувати математичну грамотність і розвивати математичне мислення: вміння читати та інтерпретувати кількісну інформацію, подану в
різній формі, характерну для засобів масової інформації; уміння працювати з формулами обчислень з раціональними числами, виконувати дії з
відсотками; дії з різними одиницями вимірювання і т.д.
Диференціація сприяє більш міцному і глибокому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей, розвитку самостійного творчого мислення. Різнорівневі завдання полегшують організацію заняття, створюють
умови для просування студентів у навчанні відповідно до їх можливостей.
Важливо, при використанні технології рівневої диференціації та індивідуалізації необхідний особливий педагогічний такт викладача, щоб ні в
якому разі не принизити студента перед його ровесниками, даючи йому
полегшене завдання.
Самореалізація студентів у навчальній діяльності можлива при наявності групової роботи, взаємодії студентів між собою, з викладачем, з навчаль-
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ною інформацією, з комп’ютером. Цим умовам відповідає використання
у навчальній діяльності інтерактивних технологій, що представляють
систему правил організації продуктивної взаємодії студентів між собою,
з викладачем, з комп’ютером, з навчальною літературою, при якому відбувається освоєння нового досвіду, отримання нових знань і надається можливість для самореалізації особистості студентів, виявлення та розкриття
їх здібностей.
Варто звернути увагу, що фактично всі розвинені країни усвідомили
необхідність особистісно-орієнтованого навчання, де студент стає центральною фігурою, враховуючи його задатки, здібності, можливості, використовуючи передові педагогічні та новітні технології. Подібне навчання
сприяє не тільки оволодінню певною сумою знань, умінь, а й, що значно
важливіше, - особистісному розвитку. Також, варто зазначити, що при проектуванні педагогічної технології бажано враховувати особливості кожного студента - його можливості [2, с. 94-108].
Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу, а також використання інтерактивних методів є методичною основою особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання. Особистісно-орієнтована технологія
навчання допомагає у створенні творчої атмосфери на занятті, а так само
створює необхідні умови для розвитку індивідуальних здібностей студентів.
Варто звернути увагу, що у період дистанційного навчання, завдання на
тестовій основі отримали дуже широке поширення в практиці викладання.
Їх використовують на різних етапах заняття, при проведенні занять різних
типів, в ході індивідуальної, групової та фронтальної роботи, в поєднанні з іншими засобами і прийомами навчання. Сьогодні існують різноманітні варіанти тестів. На наш погляд, тести, створені самим викладачем,
дозволяють найбільш ефективно виявляти якість знань, індивідуалізувати завдання, враховуючи особливості кожного студента. Тестові завдання
складаються з урахуванням завдань заняття, специфіки досліджуваного
матеріалу, пізнавальних можливостей, рівня готовності студентів. Тестова технологія допомагає при контролі знань студентів. Тест забезпечує
суб’єктивний фактор при перевірці результатів, а так само розвиває у студентів логічне мислення і уважність. Використання тестових завдань дозволяє здійснити диференціацію та індивідуалізацію навчання студентів з
урахуванням їх рівня пізнавальних здібностей.
Отже, кожний педагог, отримуємо задоволення від роботи, коли бачить позитивні наслідки своєї праці. Однією з причин, що допомагають
отримати найкращі результати, є, на нашу думку, впровадження новітніх
технологій, оскільки традиційні форми навчання математики іноді зава-
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жають здібному студенту повністю проявити себе. Варто також зазначити,
що новітні технології допомагають навчити студентів активним способам
отримання нових знань; дають можливість опанувати більш високим рівнем особистої соціальної активності; створюють такі умови в навчанні,
при яких студенти не можуть не навчитися; стимулюють творчі здібності
студентів; допомагають наблизити навчання до практики повсякденного
життя, формують не тільки знання, вміння та навички з предмета, а й активну життєву позицію.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВНИЧИХ
ЗНАНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

І

нтерактивні методи в сучасних умовах навчального процесу у ЗФПО
є основною ланкою інноваційної педагогіки в Україні. їх застосування
на навчальних заняттях схвально сприймається викладацькою спільнотою
та здобувачами освіти. Це зумовлено низкою факторів:
1. Вони цікаві для здобувачів освіти. Більшість інтерактивних методів
містять елементи гри, тому позитивно сприймаються аудиторією, з їх допомогою досить легко зацікавити навіть традиційно пасивних слухачів.
2. Інтерактивні методи цікаві для викладачів правоосвітніх занять. Викладання за допомогою інтерактивних методів — це не тільки застосування на практиці різних елементів гри, це перш за все, підключення до процесу викладання своїх творчих здібностей.
3. Інтерактивні методи прості у застосуванні. Це означає, що для їх задіяння не потрібно якихось надто складних умов, а достатньо лише звичайної аудиторії, спеціальної дошки для записів та маркерів.
4. Інтерактивні методи спрямовані на формування практичних навичок
та вмінь. Адже звичайною лекцією чи відповідями на питання не можна
отримати такого ефекту, як скажімо, розглядом правової ситуації, її програванням у ролях, обговоренням проблемного питання чи дискусією на
актуальну правничу тему.
Досвід застосування на навчальних заняттях інтерактивних методик
свідчить про їх абсолютну доцільність і затребуваність в нинішніх інтеграційних процесах в системі освіти. : одного боку, а з іншого — змушує
замислитись про етику застосування інтеракції на заняттях, про застосування «супер», «псевдо» інтеракції, що буває в разі недостатньо вмілого,
поверхневого підходу до розробки інтерактивних занять.
Наголосимо на кількох моментах вибору між інтерактивними і традиційними методами розкриття навчального матеріалу:
• мета занять — знання та вміння і навички їх застосуванні (інтерактивні методики не мають бути ціллю занять, а ще засобом досягнення результатів навчальних занять;

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО

329

• інтеракція — це не імпровізація (як не парадоксально, інтерактивні
методики, навіть більш, ніж традиційні, підлягають ґрунтовному плануванню);
• інтерактивні методики не копіюються (вони по-особливому. виявляються у діяльності кожного окремого викладача, методи, які наводяться
у літературі, завжди є лише рекомендованими, змінюваними, і аж ніяк не
вичерпними);
Абсолютна більшість використовуваних методик інтеракції стосується
групових (семінарських, практичних, лабораторних та ін.) занять. У той
же час у навчальних планах майже кожної юридичної дисципліни у ЗФПО
України значна, а подекуди переважна більшість годин планується на лекційну роботу.
Проблемне питання – чи може лекція бути інтерактивною та чи має вона
такою бути?
Лекція (лат.– читання) – це: 1) усний виклад навчального предмета викладачем у вищому або середньому спеціальному навчальному закладі ; 2)
тривалий в часі виклад навчального матеріалу вчителем, який не переривається запитаннями [1, с. 24].
З наведеного робимо попередній висновок, що лекційні заняття спрямовані на ознайомлення здобувачів освіти з великим за обсягом матеріалом
для його подальшого розгляду і засвоєння на групових заняттях. Привернемо увагу до останньої фрази— «для засвоєння на групових заняттях».
Тобто процес закріплення знань, формування вмінь та навичок практичного використання навчального матеріалу відбувається не на лекції, а за
умови подальшої роботи над навчальним матеріалом, викладеним під час
неї. Процес навчання — не автоматичне вкладання навчального матеріалу
в голову слухача. Він потребує напруженої розумової роботи слухача та
його власної активної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація
як такі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань.
Отже, лекційне заняття має призначення підготувати, зорієнтувати,
спрямувати здобувача освіти щодо роботи на групових заняттях. В контексті сучасних реалій розвитку освіти, бурхливого зростання обсягу інформації, потреби розглядати все ширше коло предметів виникає ще один
висновок — лекція має видозмінюватися, орієнтуватися не на підготовку
здобувача освіти до групового заняття через забезпечення повного масиву
інформації для обговорення, а на спрямування його на особисту роботу
над опрацюванням навчального матеріалу.
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Серед викладачів існує помилкова позиція щодо неможливості подання навчального матеріалу під час лекції в інтерактивнії формі. Наведемо
декілька варіантів лекційних занять із застосуванням інтеракції [1, с. 26].
КЕРОВАНА ЛЕКЦІЯ
Мета: викласти новий матеріал; навчити студентів вибірково підходити
до інформації, виділяти головне; активізувати пізнавальну діяльність під
час викладу нового матеріалу.
При підготовці лекції викладач має розділити навчальний матеріал на
логічно завершені частини. Процедура викладу може тривати 25—30 хвилин і складатися з кількох частин: вступної, основної і заключної.
За потребою засвоєння матеріалу може перевірятися за допомогою тестів, фронтальної бесіди, порівняння записів здобувачів освіти з текстом
підручника тощо.
ЛЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СТУДЕНТІВ
Мета: викласти новий матеріал; активізувати пізнавальну діяльність
студентів; підтримувати зворотний зв’язок з ними, фіксувати їхні ускладнення, надавати допомогу та забезпечувати корекцію засвоєння. Крім
того, дозволяє активізувати розмовну та пізнавальну діяльність учасників
занять; створити умови для творчості й самостійності; надати студентам
можливість стати головними суб’єктами навчання, взявши активну участь
не тільки в лекції, але і в її створенні; побачити різноманітність думок і
уявлень про тему лекції; залучити студентів з різним рівнем підготовки з
певного предмета, організувати роботу з їхнім досвідом і знаннями.
Більшою мірою, ніж лекційні, до інтерактивних методик пристосовані
групові заняття.
За основу першої класифікації взято мету та форми організації навчальної діяльності учнів, а її авторами є команда вітчизняних педагогів під керівництвом Олени Пометун. Так, інтерактивні технології було розділено на
чотири групи: технології кооперативного, колективно-групового навчання,
ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.
Технології кооперативного навчання поєднують різні методики, засновані на роботі в малих групах. Це, наприклад, робота в парах, змінювані
трійки, «два — чотири — всі разом», «карусель», робота в малих групах,
«акваріум». За такої організації навчання викладач керує роботою кожного учасника занять опосередковано, через завдання, якими він спрямовує
діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для здобувачів освіти
можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Така модель легко й
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ефективно поєднується з традиційними формами навчання і може застосовуватися на різних етапах заняття.
До технологій колективно-групового навчання цитовані автори віднесли методики, які передбачають одночасну спільну роботу усієї групи
студентів, такі, як обговорення проблеми в загальному колі, «мікрофон»,
«незакінчене речення «мозковий штурм», «навчаючи — вчуся», «ажурна
пилка», аналіз ситуації, вирішення проблем, «дерево рішень» тощо.
В основу технологій ситуативного моделювання покладено ігрову модель навчання, яка покликана реалізовувати, крім основної дидактичної
мети, ще й забезпечення контролю вияснення емоцій, надання студенту
можливості самовизначенні розвиток творчої уяви, надання можливості
вдосконалення навичок співробітництва в соціальному аспекті. До цього
було слід віднести навчання у грі (рольові ігри), технології імітацій (використання певних відомих простих дій, що відтворюють будь-які явища
дійсності) та технології симуляції (розуміють як спрощена версія реальності) [2, с. 29].
За іншою класифікацією [3, с. 144], що має на меті визначити призначення того чи іншого методу навчання для реалізації цілей заняття на різних його етапах, виділяють:
1. Технології створення позитивної атмосфери навчання й організації
комунікації (різноманітні знайомства, встановлення правил, «криголами»
та ін.).
2. Прийоми і методи мотивації навчальної діяльності й актуалізації опорних знань, уявлень. Метою їх є зацікавлення учасників занять темою роботи, більш охоче опанування її.
3. Прийоми і методи засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, емоційно-ціннісних орієнтацій і ставлень (головна група методів цієї
класифікації).
4. Технології узагальнення, систематизації знань, організації рефлексії
пізнавальної діяльності. Як правило, цими технологіями завершується заняття або його змістовно виділена частина.
Критерієм іншої класифікації інтерактивних методик є їх призначення на заняттях з правничої тематики: обслуговуючі (допоміжні), основні,
конкретизуючи, методи дискутування, поєднані (комплексні). Розглянемо
окремі з цих груп [4, с.154].
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
Робота в малих групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співпраці, спілкування. Роботу групах потрібно використати, коли необхідно вирішити проблему, з якою важко впоратися індиві-

332

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

дуально, коли наявні інформація, досвід, ресурси для взаємного обміну,
коли одним з очікуваних учбових результатів є надбання навичок роботи
і команді.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Мета цього методу полягає в опрацюванні якомога більшої кількості
інформації за короткий проміжок часу, швидкому презентуванні матеріалу
лекційного характеру. Презентація спрямована швидше на набуття слухачами знань, ніж на формування вмінь чи навичок.
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ (кейс-метод)
Однією з найбільш поширених форм роботи на заняттях навчальних
дисциплін юридичної спрямованості є аналіз правових ситуацій. При розробці правових ситуацій можливо передбачати різні форми їх деталізації:
від найпростіших (фабула-завдання в межах однієї теми) до детально відпрацьованих «кейсів», що містять чимало документів у справі, витягів (повних текстів) законодавчих актів щодо справи, стосуються різних змістових модулів навчальної дисципліни або декількох навчальних предметів.
Таким чином, інтерактивні методики викладання правничих знань у
ЗФПО можуть бути різноманітними, але значення їх полягає у практичній
спрямованості - саме вони пов’язують заняття з життям, вчать реалістично уявляти себе учасником суспільного життя та використовувати правові
знання при цьому. Вміння вирішити життєві проблеми, із застосуванням
правових норм — це як основа професій придатності правника, так і умова
правослухняних світоглядних переконань людини взагалі.
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