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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
 

Зубчонок Є.І., студент, Бондаренко С.А., викладач 
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Проводиться порівняльний аналіз створення презентації у 

програмі MS PowerPoint, у хмарному презентаційному 

програмному забезпеченні Prezi та в інноваційній техніці 

презентацій Скрайбінг. На відміну від «класичної» презентації, 

виконаної в Microsoft PowerPoint, де вона розбита на слайди, в 

Prezi основні ефекти пов'язані не з переходом від кадру до кадру, 

а із збільшенням окремих частин слайда, що придає презентації 

зручності та більш професійного стилю. Хмарна технологія 

дозволяє надати доступ до редагування презентації іншими 

користувачами для колективної роботи. Інтерфейс сайту 

Prezi.com налаштований на декілька мов: венгерську, ангілйську, 

іспанську, португальську, датську, французьку, італійську,  що 

надає можливості для роботи програми в різних країнах світу без 

обмежень при використанні. 

Імпортувати слайди з Microsoft PowerPoint у Prezi досить 

просто. Особливістю вставки є те, що зі слайдів PowerPoint 

імпортується текст, який можна швидко змінити в Prezi. 

Ілюстрації з PowerPoint можуть бути також змінені 

безпосередньо в веб-редакторі Prezi. 

Як альтернативу MS PowerPoint можна розглядати і 

програму VideoScribe. Скрайбінг — процес візуалізації 

складного змісту просто й доступно, під час якого замальовка 

образів відбувається прямо під час передачі інформації. 

Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно 

залучаються різні органи чуття: слух та зір, а також уява людини, 

що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Саме ці 

особливості роблять скрайбінг одним із методів сучасних 

технологій, який допомагає доступно та легко пояснювати 

складний матеріал, сприяє розвитку освіти. 

Література 
1.https://te-st.ru/entries/prezi/ 

2.http://webmastersam.ru/risovannoe-video-sparkol-   videoscribe.html 

https://te-st.ru/entries/prezi/
http://webmastersam.ru/risovannoe-video-sparkol-%20%20%20videoscribe.html
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТННОСТІ ЯК 

ШЛЯХ ДО ЖИТТЄСТІЙКОСТІ, ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА 

ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Бібік Ю.В., практичний психолог 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Швидкоплинність соціального прогресу, його динамічність 

викликає необхідність постійної роботи над собою, розвитку 

життєвої компетентності, посилення відповідальності кожної 

особистості за своє майбутнє, за можливість досягнення 

особистого щастя своїми потенціальними можливостями.  

Ці проблеми сьогодні стоять перед закладами освіти. 

Робота закладів освіти щодо формування та розвитку  життєвої 

компетентності особистості поки що недостатньо ефективна. 

Тому в значної частини молоді, яка закінчує школу, 

спостерігається: не сформованість належного рівня національної 

свідомості, активної громадянської позиції, політичного 

мислення і політичної культури; не сформованість відповідного 

рівня життєвої компетентності; низький рівень ініціативи, 

здатності до самостійного розв’язання проблем; не 

сформованість уміння вільно використовувати здобуті знання 

для вирішення практичних завдань і т.д. 

Все це ще раз підтверджує необхідність вдосконалення 

освітнього процесу. 

 Наукові дослідження та ідеї І. Г. Єрмакова, Н. А. Пустовіт, 

Л. В. Сохань, В. Т. Циби, М. Д. Степаненко, Т. М. Титаренко, 

І. П. Ящук та ін. свідчать про цілеспрямовані  пошуки вченими 

шляхів формування життєвої компетентності особистості, 

передовсім у процесі її навчання і виховання[1]. 

У науковій літературі ще не вироблена загальновизнана 

дефініція поняття «життєва компетентність», недостатньо 

вивчені структура і функції життєвої компетентності 

особистості.  

  Поняття «життєва компетентність» остаточно увійшло в 

науковий обіг у кінці 90-х років минулого століття завдяки 

роботам Л. В. Сохань та І. Г. Єрмакова, І. П. Ящук. Л. В. Сохань 
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та І. Г. Єрмаков розглядали життєву компетентність як «складне 

утворення, яке „вбирає в себе” знання, уміння та навички, 

життєвий досвід, життєві досягнення особистості». Це 

визначення заклало основи для дослідження структури, 

компонентів життєвої компетентності [1]. 

Таким чином, життєва компетентність особистості – це 

складна здатність (або система здатностей) особистості, яка, 

через ефективне розв’язання життєвих проблем, своєчасне 

визначення і вирішення складних життєвих завдань людини, 

забезпечує її продуктивне життєве самовизначення і 

самоздійснення, оптимальну організацію життєвого шляху. 

Розкриття структури життєвої компетентності особистості 

розглядають в філософському, педагогічному і психологічному 

вимірах. 

Структура життєвої компетентності пов’язана з її 

функціями. Виділяють такі функції життєвої компетентності 

особистості: захисна,  життєпізнання і самопізнання, 

життєвого передбачення, життєвого самовизначення , 

самореалізації, організації і вдосконалення життєдіяльності.  

І.Г.Єрмаков сформулював таку класифікацію компетенцій, 

якими має володіти випускник закладу освіти: соціальна, 

комунікативна,  інформаційна, політична, трудова, полікультурні 

компетенції. 

У процесі розвитку життєвої компетентності у особистості 

формуються життєстійкість, життєздатність і життєтворчість. 

   Життєстійкість – це загальна здатність особистості до 

збереження та відтворення власної життєдіяльності в умовах 

перманентних зовнішніх та внутрішніх впливі, які, більшою або 

меншою мірою загрожують її існуванню та розвитку. 

 Життєздатність – це загальна здатність особистості до 

розвитку власної життєдіяльності, продукування її більш 

досконалих моделей, володіння новими сферами прояву 

життєвих сил та способами діяльності. 

 Життєтворчість - це загальна здатність особистості 

прогнозувати, визначати та свідомо і творчо здійснювати своє 

життя згідно із життєвим проектом (ідеальним образом бажаного 

життя).  
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Розвиток життєвих компетенцій відповідає такому 

алгоритму:1) здобуття особистістю базового життєвого досвіду, 

знань, умінь і навичок, формування відповідних життєвих 

принципів; 2) здатність імпровізувати, продукувати нове, власне 

у вирішенні типових життєвих проблем, пов’язаних з 

відповідною сферою життя; 3) застосування певної діяльності як 

засобу творення себе, свого життя, своєї особистості. 

У лютому – травні 2018 року у Політехнічному технікумі 

КІСумДУ  було проведено дослідження рівнів осмисленості та 

сформованості особистісних складових життєстійкості студентів 

ІІІ курсу (112 осіб) та педагогів закладу (13 осіб) за допомогою 

Тесту самооцінки життєстійкості (модифікація Т.О. Ларіної)[2]. 

 Аналіз отриманих результатів показує, що особистісні 

складові життєстійкості (емпатія, тепло, повага, щирість, 

справжність, ініціативність, рішучість, відповідальність, 

терпіння, оптимістичність, мобільність) краще розвинуті у групи 

студентів, ніж у педагогів. Див. таблицю. 

№ 

Тест 

самооцінки 

життєстійкості 

Рівні осмисленості та 

сформованості особистісних 

складових життєстійкості 

 
високий середній низький 

11 Пед. працівники 23% 61,5% 15,5% 

22 
Студенти ІІІ 

курсу 
53% 44% 3,5% 

 Результати дослідження можна пояснити віковими 

особливостями студентів, для яких характерна більша активність 

у спілкуванні, оптимістичність, мобільність, легкість у 

встановленні нових контактів, рішучість, ініціативність та 

тенденції до завищення самооцінки. Результати педагогів можна 

пояснити з точки зору наявності життєвого досвіду: багатий, 

складний, негативний, різний життєвий досвід дає людині з віком 

почуття міри у особистісних проявах, реальне сприйняття 

життєвих подій, адекватне оцінювання себе і т.д. 
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Таким чином, щоб мати змогу знайти своє місце в житті, 

учень сучасного закладу освіти має володіти певними якостями, 

вміннями, що є окремими вимірами його життєвої 

компетентності: швидко адаптуватися в мінливих життєвих 

ситуаціях; критично мислити; використовувати набуті знання та 

вміння в навколишній дійсності; бути здатним генерувати нові 

ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; бути 

комунікабельним, уміти працювати в команді і т.д. 

 

Література 

1. Життєва компетентність особистості: науково-методичний 

посібник/ За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен — К.: 

Богдана, 2003. — 520 с. 

2. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна 

необхідність та безпека: [навч. посіб.] / Т. М. Титаренко, 

Т. О. Ларіна. – К.: Марич, 2009. – 76 с. – (Серія “Бібліотечка 

соціального працівника”). 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГА 

Троценко Н.В., студент, Василюк Т.О., студент,  

Бараболіков В.М., викладач 

 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Усяка оцінка припускає вимір того, що є, і його порівняння 

з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального стану справ 

з нормою. У школах, як правило, немає банку даних про 

ефективність професійної діяльності педагогів та її зв'язку з 

підвищенням кваліфікації, тому виходимо на розуміння 

необхідності нагромадження досягнень, які формують 

своєрідний «портфель», що містить набір доказів оволодіння 

професійними компетенціями. Іншими словами, у вчителя 

повинно бути «досьє успіхів», у якому віддзеркалюється все 

цікаве, корисне і гідне з того, що відбувається в житті вчителя. 

Таким «досьє успіхів» може стати портфоліо педагога. 
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Портфоліо також є технологією автентичного оцінювання 

освітньої і професійної діяльності. Це індивідуальний, 

персонально підібраний пакет матеріалів, які з одного боку, 

демонструють результат роботи, а з іншого, містять інформацію, 

яка характеризує способи аналізу і планування діяльності учня, 

вчителя, методиста. 

Сьогодні все частіше використовують у педагогічній 

практиці. Правильно сформоване портфоліо допомагає 

педагогам вигідно представити свій педагогічний досвід, не 

ординарно розповісти про нього, налаштуватися на професійне 

зростання. 

Головне призначення портфоліо – продемонструвати 

найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки 

своєї професійної компетентності. Презентація портфоліо 

кожним педагогом є мотиваційною основою його особистісного 

вдосконалення і фахового зростання. 

Виходячи з вищезазначеного педагогічним працівникам 

слід розробляти та використовувати новітні методики співпраці 

із студентом, втілюватись в зручне для них середовище і вже там 

пояснювати, що інструментарій інтернет засобів, наприклад 

спілкування, може бути не тільки цікавим, а ще й корисним. Учні, 

студенти можуть вести спілкування із учителями, педагогами, 

класним керівником, репетитором, тощо.  

Позитивні моменти використання електронного портфоліо: 

 Моніторинг зростання професійної педагогічної 

діяльності конкретного викладача; 

 Систематизація навчальних матеріалів і дороботок; 

 Обмін досвідом і власними досягненнями з колегами; 

 Участь у конкурсах педагогічної майстерності; 

 Підготовка до атестації. 

Як відомо, для вирішення освітніх завдань потрібні 

висококваліфіковані кадри, здатні працювати ініціативно і 

творчо. Крім того, керівництво хоче чітко уявляти собі як 

оцінювати і оплачувати працю педагогів, стимулювати їх 

розвиток і активність. Там, де все повторяється однаково щодня, 

педагогічні працівники швидко втрачають творчу активність, 



16 

 

перестають дивитися на навчально-виховний процес як на об’єкт 

удосконалення. 

І справді, для чого щось змінювати коли воно і так 

працює?! І самі того не помічають як відстають від учасників 

ринку освітніх послуг. Щоб зрозуміти вигідність ведення 

процесу на основі стабільності і творчості, потрібно постійно, 

щодня, дивитись на ключові стратегії своєї діяльності по-новому, 

створюючи таким чином стабільну систему саморозвитку. Тоді 

навчальний заклад зможе поетапно і зрозумілим для всіх чином 

проводити еволюційні перетворення в сфері професійної 

діяльності педагогічних працівників. 

Одним з засобів, які допомагають вирішити це непросте 

завдання, є атестація педагогічних кадрів, особливо, якщо вона 

узгоджується з системою морального і матеріального 

стимулювання, стажуванням і навчанням. Якщо атестація 

побудована у відповідності до принципів системного мислення 

«все впливає на все», то керівництво навчального закладу буде 

мати належний і довгостроковий ефект від її проведення. 

Щоб атестація педагогічних працівників не перетворилася 

в чергову формальність та бюрократію, в створення її 

варіативних форм і процедур потрібно включати весь колектив. 

Форми і процедури атестації повинні виходити з моделі «виграш 

– виграш» для освітньої установи і самого працівника. 

Одним з можливих варіантів вирішення означених проблем 

і завдань є організація проходження атестації педагогічних кадрів 

на основі створення портфоліо досягнень професійної діяльності. 

Портфоліо є способом фіксації, нагромадження і оцінки 

індивідуальних досягнень вчителя за певний проміжок часу. З 

допомогою портфоліо вчитель може представити свої досягнення 

перед членами атестаційної комісії, довести свою відповідність 

певному кваліфікаційному рівню. 

Переваги електронного портфоліо: 

 Сучасність; 

 Оперативність; 

 Функціональність; 

 Ефективність; 

 Ергономічність; 
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 Відкритість і прозорість для всіх учасників освітнього 

процесу. 

Отже, електронний портфоліо – це веб-базований ресурс, 

сайт вчителя, який відображає індивідуальність і професійні 

досягнення власника. 

 

СИСТЕМНО-ПОНЯТТЄВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ 

«САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 

 

Іващенко М.М., 1 аспірант, 2 викладач 
1 Університет менеджменту освіти НАПНУ, м. Київ 

2 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Активний науковий пошук теоретиків і практиків освітньої 

галузі в сучасних умовах зосереджений, передусім, на оновленні 

цілей, змісту освіти у рамках компетентнісного підходу та 

особистісної орієнтації. Освітній процес має бути спрямований 

не лише на засвоєння базових знань, а й на формування вмінь, 

навичок, потреби постійно самостійно вчитися й опановувати 

нову інформацію. Так, освіта все більше орієнтується на «вільний 

розвиток», високу культуру, творчу ініціативу, самостійність. 

Більше того, компетентнісний підхід не протиставляється 

традиційному знаннєвому, а посилює його особистісним та 

діяльнісним спрямуванням, так як стосується особистості й може 

бути реалізованим тільки у процесі діяльності [1]. Становлення 

наукового інтересу в площині саме самоосвітньої компетентності 

пов’язуємо із виокремленням сучасною світовою педагогічною 

спільнотою таких понять як «learning-to-learn competence», «self-

competence», «self-efficacy», «self-confidence», «personal 

competence», «self-concept», «learning- to-learn» та «self-learning 

competence». Більшість іноземних дослідників розглядають 

поняття «self-competence» як здатність особистості до 

самовираження та самопізнання. Аналіз праць сучасних 

теоретиків освіти виявив, що паралельно з поняттями 

«самоосвіта» та «компетентість» сьогодні все частіше вживається 

поняття «самоосвітня компетентність». 
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Підкреслимо, що істотний внесок у дослідження 

самоосвітньої компетентності в площині мотиваційних 

установок належать В. Гумбольдту, Р. Вайту, А. Бандурі, 

С. Хартер. Так, ще у XVIII ст. Вільгельмом фон Гумбольдтом 

було створено концепцію «прихованої компетентності», яку 

дослідник окреслював як «систему породжуючих процесів». У 

зміст означеного поняття було покладено ідею існування 

прихованого потенціалу особистості, який розкривається, 

передусім, у діяльності. Дослідник вважав, що основною метою 

виховання є самовизначення особистості, виклик традиційному 

суспільству, а не підлаштування до нього. Для цього особистість 

має бути достатньо самостійною й автономною у своїх діях, 

здатною до спонтанності та абстрактного мислення, аби в умовах 

непередбачуваної й незвичної ситуації віднайти найбільш 

оптимальний шлях вирішення існуючої проблеми [2]. 

У контексті розгляду сутності досліджуваних процесів 

набувають детермінації докази того, що однією з найбільш 

ґрунтовних робіт, пов’язаних із системним й розгорнутим 

дослідженням компонентів компетентності у загальному 

контексті завдань, що лежать перед сучасним суспільством, є 

«Competence in modern society: its identification, development and 

release» Дж. Равена. Під здатністю навчатися самостійно 

дослідник має на увазі створення так званого «особистого банку 

знань», підкреслюючи при цьому, що цьому виду компетентності 

приділяють, на жаль, менше всього уваги. Це обумовлено тим, що 

під «вмінням учитися» розуміється, як правило, «вміння 

засвоювати формальні курси». На думку дослідника, низький 

рівень заохочення до читання та аналізу проблеми, що особисто 

цікавлять студента, значні обсяги інформаційних потоків, які 

доводиться обробляти призводять до поверхневого «вивчення 

відомостей». А тому, для формування здатності самостійно 

навчатися, необхідно, насамперед, сприяти виробленню 

студентами стратегій самоспостереження й самонавчання [3]. 

Зазначені вище положення стали частиною теоретичного 

підґрунтя у нашому дослідженні через те, що самонавчання ми 

розглядаємо як базис особистого і професійного просування на 

усіх етапах життя людини. Вважаємо, що спроба детермінації 



19 

 

самоосвітньої компетентності у межах компетентнісного підходу 

є виправданою, оскільки сформована самоосвітня 

компетентність дозволяє особистості виконувати активну роль у 

власному особистісному та професійному розвитку; спрямовує її 

до послідовного і цілеспрямованого акту діяльності у 

повсякденній практиці для того, щоб оптимально і з розумінням 

використовувати свій час; залишатися конкурентоспроможним в 

умовах ринкової економіки. Тому, самоосвітню компетентність 

розглядаємо як здатність особистості до продуктивної 

пізнавальної діяльності на основі набутого досвіду.  

Доводи щодо необхідності формування самоосвітньої 

компетентності особистості знаходимо і в матеріалах проекту 

«International Projects in Education» Цюріхського університету 

педагогічної освіти, в рамках якого науковці представили своє 

бачення компетентності та життєвих навичок в сучасних умовах. 

Зокрема, у проекті зазначається, що самопізнання (self-

competence) охоплює самореалізацію (self-efficacy), самооцінку 

(self-concept) і мотивацію до навчання [4]. 

Проаналізувавши досвід світових і вітчизняних експертів, 

пропонуємо такі компоненти самоосвітньої компетентності:  

1) мотиваційно-ціннісний: наявність внутрішніх мотивів, 

цілеспрямованість, наявність ступеня свободи у діях, стійкий 

довгостроковий інтерес до галузі; 

2) організаційно-адаптивний: формування внутрішнього 

плану дій, робота з інформацією, реалізація внутрішнього плану 

дій, якість/швидкість набуття власного досвіду; 

3) рефлексивно-аналітичний: критичне мислення, 

самоаналіз, самооцінка. 

Викладене дає змогу висунути припущення, що 

самоосвітня компетентність є поняттям  складним і динамічним, 

що включає низку компонентів, кожен з яких пов’язаний з 

певними функціями.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

зазначеної проблеми. Перспективою подальших досліджень є 

вивчення світових інноваційних тенденцій, з метою 

пристосування найбільш вдалих підходів до умов вітчизняної 

освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Данилова А.А., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Процес інтеграції України в європейський та світовий 

простір, який має місце на сьогоднішній день зумовив 

актуалізацію питання полікультурної компетентності майбутніх 

фахівців. Соціальна, політична та культурна картина світу 

вимагає формування у молодого покоління не лише відмінних 

професійних якостей, а й розвинених навичок роботи у 

міжнародному просторі, вміння вступати з ним в діалогічні 

відносини.  

Аналіз рівня сформованості полікультурних компетенцій 

студентів дозволяє стверджувати, що більшість студентів має 

низький або недостатній рівень сформованості полікультурних 

навичок для успішного соціального та професійного 

функціонування у міжкультурному середовищі.  

https://phzh.ch/en/Services/IPE/Self-competence-and-Life-Skills/
https://phzh.ch/en/Services/IPE/Self-competence-and-Life-Skills/
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Англійська мова як навчальний предмет має значний 

потенціал полікультурного виховання, оскільки на стиках 

української культури та культур англомовних країн формується 

поняття єдиного світу, пошана до загальнолюдських цінностей. 

Опанування студентами полікультурної комунікативної 

компетенції під час вивчення англійської мови не лише дозволить 

передавати та отримувати необхідну інформацію в 

міжнародному просторі, а і поглиблювати раніше отримані в 

процесі навчання культурологічні знання студентів і практично  

використовувати ці знання та навички під час спілкування як в 

уявних ситуаціях, так і в процесі «живого спілкування» з 

представниками іншомовних культур.  

Навчання читанню являється одним із пріоритетних видів 

діяльності на заняттях з англійської мови при опануванні 

культурологічних знань студентами. Як комунікативне вміння та 

засіб спілкування читання англійською мовою є, поряд з усним 

мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш 

розповсюдженим способом англомовної комунікації, робить 

доступною будь-яку інформацію, передає досвід людства, 

нагромаджений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, 

соціально-культурної діяльності [2].  

Роль іншомовного тексту у процесі формування 

міжкультурної компетенції на заняттях з іноземних мов 

розглядає багато сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених: 

Н.Алмазов, В.Апальков, І.Бім, О.Поляков, В.Сафонова, 

В.Фурманова, M.Bennett, M.Byram та інші; інтеграцію 

компонентів культури в процесі професійної підготовки під час 

вивчення іноземних мов вивчають Н.Бібік, Н.Бориско, 

Т.Колодько, В.Калінін, С.Ніколаєва, В.Редька, Н.Скляренко та 

інші. Іншомовна художня література розглядається у працях 

багатьох дослідників у різних аспектах: 1) виховному (М.Бахтін, 

П.Богатирьова, В.Болотіна, Ю.Борєв, Л.Виготський, М.Каган, 

В.Кан-Калік, А.Мудрик та ін.); 2) лінгвокраїнознавчому 

(І.Бабенко, Є.Верещагін, В.Костомаров; В.Сафонова, П.Сисоєв, 

Г.Томахін та ін.); 3) психолінгвістичному аспекті сприйняття 

художнього тексту (В. Белянін, Г.Богін, В.Кан-Калик, 

Л.Смєлякова, В.Черниш, Н.Шарова, U.Esser, E.Gould, W.Iser та 
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ін.); 4) як міжкультурне спілкування автора і читача (М.Бахтін, 

В.Борєв, М.Каган, N.Holland та ін.) [3, с. 154]. 

Читання іншомовних текстів розвиває мислення студентів, 

допомагає усвідомити особливості системи англійської мови та 

глибше розуміти особливості рідної. Інформація, отримана з 

англомовного тексту, формує світогляд студента, збагачує 

країнознавчими знаннями про історію, культуру, економіку, 

політику, побут англомовних країн та світу. Велика розумова 

робота, котра виконується читцем з метою проникнення у зміст 

тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, самостійність у 

подоланні мовних та смислових труднощів, інтерес до 

оволодіння англійською мовою [2, с. 205]. Розвиток 

полікультурних компетенцій студентів шляхом навчання 

читання відбувається за допомогою вивчення англомовної 

художньої та публіцистичної літератури і є одним із шляхів 

долучення студентів до культурної спадщини англомовних країн.  

Читання англомовних текстів має забезпечити 

безпосередній доступ до англомовної національної культури, 

збагатити студентів художньо-культурною і художньо-

естетичної інформацією. Досить вагомого значення набуває 

робота з англомовною художньою літературою, а саме з 

оригінальними творами, що зберігають самобутність лексики, 

граматичні конструкції і стиль творця; формування системного 

уявлення про художню літературу англомовних країн; 

різноманітність жанрів; максимально широке знайомство з 

кращими зразками англомовної художньої літератури. Вони є 

фрагментом національної культури, яка містить інформацію про 

історичні, політичні, економічні, соціокультурні процеси 

сучасного англомовного суспільства, відображають специфіку 

світосприйняття, світогляду носіїв мови – представників іншої 

культури та слугують здійсненню художнього спілкування [3].  

На думку багатьох науковців, зокрема І.Лощенової, у 

полікультурному вихованні студентської молоді окрім 

іншомовних текстів могутнім виховним потенціалом виявляється 

поезія. Під час вивчення поетичного жанру англомовних країн, 

наголошує дослідниця, студенти не мають обмежуватися 

заучуванням творів видатних поетів в оригіналі і ознайомленням 
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з перекладами віршів, що існують українською мовою. 

Дослідниця дійшла висновку, що для підвищення 

полікультурного виховного потенціалу англомовної поезії  

необхідно пропонувати студентам творчий переклад  віршів, 

уривків на українську мову [1]. 

Поряд із важливістю вивчання англомовної поезії під час 

навчання читанню, вагоме значення у процесі формування 

полікультурних навичок має знайомство студентів із 

англомовними прислів’ями та приказками, які є не тільки 

додатковим джерелом країнознавчих знань, не лише 

розширюють знання про мову, збагачують лексичний запас і 

розкривають особливості функціонування мови, а й виявляються 

ефективним засобом виховання студентської молоді. Вправи на 

порівняння англійського та українського варіанту приказки чи 

прислів’я дозволяють студентам повною мірою сприйняти дух і 

образ прислів’я, осягнути красу і влучність українського слова, 

пізнати духовні скарби, побачити блиск української мови в 

сузір’ї європейських мов [1]. Використання приказок та 

прислів’їв формує у студентів уявлення про взаємозв’язок різних 

мов і культур, розуміння багатства і неповторності кожної з них, 

виховання почуття доброзичливості, толерантності, поваги до 

„свого” і „чужого”.  

Отже, англійська мова як навчальний предмет має значний 

потенціал для реалізації задач полікультурного виховання 

студентів, а текст як головний спосіб передачі знань поколінь є 

не лише об’єктом тренування навичок механічного та 

аналітичного читання, а також стає інструментом 

полікультурного виховання студентів, оскільки  в процесі 

розвитку навичок читання реалізується принцип вивчення мови і 

культури як взаємозумовлених і взаємопов’язаних структур. 
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ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Трохимчук А., студент, Бадьор І.В., викладач-методист 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Серед основних напрямів реформування освіти і 

модернізації професійно-технічної освіти, що визначені 

програмою діяльності Уряду України «Україна для людей», 

можна назвати такі: створення належних умов для забезпечення 

країни якісним трудовим потенціалом шляхом професійної 

самореалізації особистості, задоволення її потреб у професійних 

освітніх послугах, надання якісної професійно-технічної 

підготовки впродовж усього життя з урахуванням вимог ринку 

праці [4]. 

На жаль, в останні роки в Україні спостерігається 

погіршення якості трудового потенціалу, постійно зростає 

ступінь старіння робочої сили, що створює певні перешкоди для 

нормалізації процесів відтворення робочої сили. Це зумовлено 

падінням престижу робітничих професій, неефективним 

інформуванням населення щодо попиту на професії, 

недостатньою участю підприємств- роботодавців у вирішенні 

проблем професійної освіти і навчання. При цьому якість 

підготовленості робочої сили здебільшого не відповідає 

сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки [3].    

Постає проблема покращити якість підготовки 

кваліфікованих робітників. 

Яким же повинен бути конкурентноспроможний 

випускник ДПТНЗ? Спробуємо розробити модель компетентного 
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випускника в основу якої покладено п’ятикомпонентну систему 

якостей особистості: повинен знати і вміти (виходячи із 

кваліфікаційних характеристик), характеристику 

інтелектуальних та особистісних якостей, ціннісний потенціал, 

ключові кваліфікації, життєві компетенції. [2] Особливу увагу 

необхідно звернути на такі компетенції майбутнього 

кваліфікованого робітника:  

Життєві компетенції—це здатність самостійно, свідомо 

і творчо визначити, проектувати, будувати своє життя. 

Життєздатні компетенції— це сукупність здібностей 

особистості, пов’язаних із їх спроможністю розвивати і 

відтворювати на якісно вищому рівні свій життєвий потенціал, 

застосовувати його для творчого розв’язання життєвих завдань. 

Соціальні компетенції— це здатність і готовність 

особистості до соціальної дії, активності, мобільності, гуманне 

ставлення до людей. 

Інформаційні компетенції— це сукупність здібностей, які 

визначають успішність участі особистості в різноманітних 

інформаційних процесах. 

Професійна компетенція випускника ДПТНЗ — це 

сукупність якостей його особистості, яка забезпечує самостійне 

виконання діяльності в конкретних умовах [1]. 

Професійно важливі особистісні якості випускника 

ДПТНЗ: самооцінка, самореалізація, рефлексія, активність, 

креативність, відповідальність, оптимізм, самостійність, 

вимогливість до себе, урівноваженість, самокритичність, 

організованість, наполегливість. 

Професійно важливі соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, доброзичливість, готовність до співпраці, 

комунікативність, уміння співчувати, адаптивність, гнучкість, 

моральні якості, працелюбність, високе почуття 

відповідальності. 

Формування професійної компетентності випускника 

ДПТНЗ потребує: 

Формування педагогів нового типу, тому що саме від них 

залежить, чи отримують учні необхідні знання, чи зможуть їх 

творчо використовувати.  
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Зміни технології навчального процесу, адже специфікою 

компетентнісного підходу є те, що учні повинні засвоїти не готові 

знання, а вчитися самостійно їх здобувати. 

Міжпредметної інтеграції спрямованої на алгоритм 

«знання – навички – ставлення – компетенція».  Суть здійснення 

якої полягає в тому, що це справа не лише викладача загально-

освітньої підготовки, а й викладачів загальнотехнічних предметів 

і предметів професійно-теоретичної підготовки. Під час вивчення 

цих дисциплін учні не повторюють те, що їм уже відомо, а 

вдосконалюють раніше здобуті знання. Так, інтеграція знань 

здійснюється на стадії складання навчальних планів, а це дає 

змогу модифікувати навчальний процес, уникнути дублювання 

навчальних матеріалів, вивільнити навчальний час для вивчення 

навчальної дисципліни: 

 через розробку конструктора навчальних знань на основі 

зв’язків предметів професійно-теоретичної підготовки з 

предметами загальноосвітньої підготовки, тобто рекомендується 

відкрита система для викладача із зорієнтованою діяльністю 

викладача і передбачуваною діяльністю учня, що дає змогу 

викладачу вносити власні корективи щодо проблемних ситуацій 

на основі зв’язку середньої і професійної освіти; 

 через розробку творчих завдань на основі структури 

зв’язків загальноосвітніх предметів із предметами професійно-

технічного циклу, які відображають ці зв’язки; 

 через розробку електронних навчально-методичних 

посібників, глосарію основних понять із предметів професійно-

теоретичної підготовки й загальноосвітньої підготовки, розробку 

текстів із предметів гуманітарного профілю з професійною 

спрямованістю, словників професійної лексики [5]. 

Практична спрямованість загальноосвітньої підготовки на 

основі принципу предметної діяльності є дидактичною основою, 

що забезпечує формування професійно важливих якостей 

особистості майбутнього робітника. Кожна людина повинна 

вміти застосовувати нові знання у власній практичній діяльності. 

Саме для цього потрібен перехід від кваліфікації до 

компетенції, що дає змогу знаходити рішення у будь – яких 

професійних і життєвих ситуаціях [4]. 
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У моделі компетентного випускника ДПТНЗ висвітлено 

основні шляхи розвитку ключових компетенцій, адже саме 

технологічний підхід до їх розвитку розкриває специфіку роботи 

навчального закладу.  Це природно, оскільки кожний навчальний 

заклад обирає свої шляхи розвитку. Так, самобутність моделі 

випускника визначається не лише сукупністю основних 

компетенцій, а й специфікою їх формування шляхом 

упровадження різноманітних технологій, програм, методик.          

Отже, упровадження моделі випускника, яка базується на 

формуванні професійних компетентностей через впровадження 

міжпредметної інтеграції дає змогу майбутньому випускнику 

професійно-технічного навчального закладу діяти незалежно від 

локального чи глобального контексту, ринку праці вільно 

адаптуватися в умовах постійних змін. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІКУМІ 

 

Коропець Л.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Вивчення вищої математики в політехнічному технікуму 

переслідує цілі не тільки засвоєння студентами теоретичних 

основ математичних методів дослідження, але й оволодіння 

механізмом використанні математичного апарату до 
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професійних проблем, що допоможе майбутнім фахівцям 

адаптуватися до реального життя на виробництві. Бути не 

вузькими фахівцями, мати інтегровані знання та вміти їх 

успішного втілювати на практиці. Тому що сучасна процесі 

професійна діяльність у нашому суспільстві спрямована на 

повнокровне поєднання різноманітних знань навичок та вмінь з 

багатьох галузей. Це зумовлює необхідність якісного викладання 

усіх дисциплін у технікумі; зокрема курсу вищої математики. 

В рамках своїх функцій курс вищої математики дозволяє 

з'ясувати важливість використання математичних методів, 

визначати адекватність висунутих гіпотез про хід розвитку 

реальних явищ.  

Математика є найбільш абстрактною і теоретичної з усіх 

дисциплін, що вивчаються в технікумі. Тому саме при її 

викладанні з'являються найбільша кількість труднощів у 

вивченні студентами матеріалу. До них належать насамперед те, 

що курс математики студентам читають в першому семестрі 

першого курсу, коли найгостріше виявляються розбіжності між 

системами навчання в середніх та вищих школах: по-перше, це 

перехід від урочної до лекційно-семінарської; по-друге 

оцінювання знань кожного місяця замість чотирьох разового 

оцінювання. Тому дуже важливо виробити правильну навчальну 

стратегію викладанні курсу математики. 

Обмежена кількість годин, що виділяють на вищу 

математику не дозволяє присвятити багато часу всім 

фундаментальним розділам цього курсу. Тому викладач 

змушений відшукувати інші можливості для поглибленого 

знайомства студентів з матеріалом. В цій ситуації можуть стати в 

нагоді написання студентами доповідей і рефератів, виконання 

презентації і практичних завдань, засідання студентських 

гуртків, участь у наукових конференціях КІСумДУ та інших 

вищих навчальних закладах. Набуті при цьому студентські 

навички є особливо корисними у подальшому навчанні по 

фаховим дисциплінам. 

Досвід роботи зі студентами різних спеціальностей показав 

наявність ряду проблем, які потребують швидкого рішення. Це 

насамперед стосується аудиторного часу. При жорстокому 
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дефіциті часу на заняттях немає ніякої можливості глибоко і 

всебічно розглянути ряд математичних з питань, які є 

фундаментальними і найбільш актуальними. 

Крім того лекційний матеріал не може бути якісно 

засвоєний без самостійної роботи кожного студента і проведення 

індивідуальних занять з ними, які на жаль, не передбачені 

навчальними планами. Необгрунтоване скорочення аудиторних 

годин негативно впливає як на засвоєння матеріалу студентами, 

так і на удосконалення методики виконання вищої математики. 

Важливою є також проблема якісного методичного 

забезпечення. Бракує математичної літератури, яка має 

професійну спрямованість та розкриває економічний зміст 

математичних понять.  

Викладання вищої математики на високому професійному 

і методичному рівні, але без урахування специфіки майбутнього 

фаху студентів, не дозволяє виробити позитивне відношення до 

навчання і взагалі до математики зокрема. 

 

ФОРМУВАННЯ ПОВАГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ДОМОВЛЕНОСТІ 

Нечай А.М., викладач, Чернушенко В.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Мовні обов’язки громадян України закріплені в Основному 

законі – Конституції. 

Стаття 10 Конституції України проголошує:  

- Державною мовою в Україні є українська мова. 

- Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. 

- В Україні гарантується вільний розвиток, використання і 

захист російської, інших мов національних меншин України. 

- Держава сприяє вивченню мов міжнародного 

спілкування. 
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- Застосування мов в Україні гарантується Конституцією 

України та визначається законом. 

Отже, володіння українською мовою  є обов’язковим для 

держслужбовців, для всіх працівників системи освіти, для 

студентів, які навчаються у ВНЗ. 

Сумська область – це регіон, де двомовність (білінгвізм) 

детермінована територіальною близькістю деяких районів до 

Россії (Путивль, Ямпіль, Новгород-Сіверький). Двомовність – це 

також історично спричинена особливість мовної ситуації, 

зокрема, в  Конотопі.     

Можливість громадян колишнього СРСР навчатись і 

працювати на території будь-якої з 15 республік 

використовувалась як українцями, так і представниками інших 

національностей. Це стосується також системи розподілу 

випускників ВНЗ. Наприклад, до Конотопа скеровувались 

випускники російських ВНЗ так само, як  і випускники 

українських – до російських міст. Тож у таких родинах від 

покоління до покоління передається російськомовний стереотип 

побутового спілкування. І це цілком закономірно, отже, не може 

регламентуватися ніякими законами. Побутове спілкування 

особистості може займати більшу або меншу частину загального 

обсягу її спілкування, скажімо, протягом тижня, місяця. Адже 

цей показник залежить від того, яку посаду обіймає людина, від 

того, в якому режимі вона працює, і навіть від того, чи великою є 

її родина. Побутове спілкування може не обмежуватись 

родинним, в такому разі україномовний чи російськомовний 

мовленнєвий стереотип переноситься і на спілкування з друзями, 

близькими, просто знайомими.  

Єдиним регламентуючим критерієм побутового 

спілкування є зрозумілість / незрозумілість, доступність / 

недоступність для співрозмовника. Підсвідомо людина 

намагається наблизитись до того, з ким розмовляє, саме за 

допомогою мови. (Якщо запитують, наприклад, російською, то і 

відповідають російською). 

Не слід забувати також того, що до здобуття Україною 

незалежності російська мова була мовою міжнаціонального 

спілкування для всіх народів колишнього Радянського Союзу. І 
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це є третім історичним чинником у тому числі й для Сумського 

регіону, який  детермінує білінгвізм на рівні побутового 

спілкування. 

Названа нами Стаття 10 Конституції України називає 

державною мовою лише одну ( а не дві і більше) мову – 

українську. Таким чином, володіння державною мовою на 

високому рівні (усному та письмовому) є обов’язковим для всіх, 

хто закінчує вищий навчальний заклад; для всіх, хто претендує на 

посаду держслужбовця, викладача, силових органів, 

військовослужбовця.  

Євроінтеграційні процеси в українській державі не 

позбавляють українських громадян права працювати в будь-якій 

країні Європи. І отримати за кордоном посаду лікаря, 

програміста, будь-яку іншу вони можуть лише за умови 

складання необхідного мінімуму з державної мови, після чого 

відбудеться визнання диплома, якщо він не міжнародного зразка. 

Верховенство права та рівність громадян у здобутті посади є 

одними з найважливіших європейських цінностей. Долучатися до 

них українці мають через глибоке усвідомлення національної 

самоідентичності, поваги до державної мови та національної 

культури. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СКРАЙБІНГУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

«ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Осадча М.В., к.п.н., зав. відділенням 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими або практичними завданнями. Сьогодення в Україні 

характеризується модернізацією всіх складових життя, а 

особливо вищої освіти. Гармонічним є поєднання традиційного 

та інноваційного навчання. Все частіше викладачі звертаються 

саме до останнього, адже основним завданням якого є 

поліпшення ходу та результатів освітнього процесу.  
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У сучасних закладах вищої освіти актуальними 

залишаються завдання щодо пошуку нових ефективних шляхів 

навчання за рахунок активного використання в освітньому 

процесі результатів і технологій наукового пошуку, підвищення 

ефективності самостійної творчої роботи студентів, розвитку 

пізнавальної діяльності, творчих здібностей, створення ситуації 

успіху, організації зустрічних зусиль викладача і студентів [3, 

с.30 ]. У зв’язку з цим, важливим і актуальним є висвітлення 

скрайбінгу, як сучасної форми візуалізації навчального матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що 

проблему впровадження скрайбінгу в професійній діяльності 

розглядали в своїх працях Л. Білоусова, В. Василюк, О. Демчук, 

Н. Житєньова, О. Ярмощук та інші. 

Виклад основного матеріалу. Освіта, як одна з 

найважливіших складових суспільства, з одного боку, залежить 

від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко 

реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, 

тенденціям розвитку економічної сфери країни, з іншого, 

безумовно, – впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки 

готує фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві 

погляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан, 

проблеми впровадження та перспективи інновацій в освіту нашої 

країни [2, с.1 ]. 

Скрайбінг (від англійського scribe – накидати ескізи або 

малюнки) – новітня техніка презентації, у якій мова оратора 

ілюструється «на льоту» малюнками на білій дошці (або аркуші 

паперу), яка була винайдена британським художником Ендрю 

Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань. 

Фахівця в даній області прийнято називати скрайбером, а 

презентацію, яку він створює – скрайб 

Одним із перших, хто почав використовувати скрайбінг 

як продуктивний та інтерактивний засіб для концептуалізації 

інформації став американський викладач Пол Богуш. Саме він 

довів ефективність використання скрайб-презентації в 

навчальному процесі. Справжнім проривом в освітньому веб-

просторі став скрайб Кена Робінсона, автора книг, спікера та 

міжнародного радника з питань розвитку творчого мислення, 
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систем освіти та інновацій у державних та суспільних 

організаціях, про зміни освітньої парадигми [3, с.32 ].  

Науковці Л. Білоусова і Н. Житєньова виділяють такі 

види скрайбінгу: 

1. Мальований – процес створення полягає в 

малюванні від руки зображень, піктограм, схем, діаграм, запису 

ключових слів, що ілюструють розповідь викладача паралельно з 

тим, як він озвучує питання, що розглядаються;  

2. Аплікаційний – на аркуш паперу або будь-який 

інший фон у кадрі викладаються (наклеюються) готові 

зображення, що відповідають супроводжувальному тексту; 

3.  Магнітний – зображення складаються з магнітних 

заготовок зображень і кріпляться на презентаційну магнітну 

дошку;  

4. Фланелеграфний – передбачає застосування 

фланелеграфу (зображення кріпляться на ворситу поверхню); 

5. Комп’ютерний – для створення застосовуються 

спеціальні комп’ютерні програми і онлайн-сервіри;  

6. Відеоскрайбінг – створюється за допомогою 

відеозйомки процесу створення фланелеграфного, магнітного 

або аплікаційного скрайбінгу.  

7. Комбінований – може поєднувати мальований з 

аплікаційним, мальований із магнітним, аплікаційний із 

магнітним. Може включати відзняті фрагменти відео скрайб-

презентації або комп’ютерного скрайбінгу [1]. 

Під час викладення курсу «Основи екології» доцільним 

є застосування скрайбів на етапі пояснення навчального 

матеріалу та практичних заняттях, де студенти вчаться 

візуалізувати власні творчі ідеї або проекти засобами скрайбінгу.  
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ 

ЯКІСНОГО ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІОЛОГІЇ  

Очкасов В.І., ст. викладач, Саніна В., студентка,  

Шобей М., студентка 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Якісне засвоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Соціологія» передбачає, у тому числі, опрацювання розділу 

«Методика і техніка соціологічних досліджень». Раніше ми 

намагалися це зробити шляхом проведення опитування рідних, 

друзів студентів про їх політичні уподобання, рейтинги тих чи 

інших партій, політиків… Але років 6 тому це налякало декого, 

були дзвінки директору… і ми стали проводити дослідження 

родин студентів для кращого засвоєння тем «Соціальна 

стратифікація. Соціальний статус, Соціальна мобільність». 

Тематика соціальної мобільності не є новою, її 

започаткував ще П.Сорокін, який гарно дослідив роль 

«соціальних ліфтів» у житті, як окремо взятої людини, так і 

суспільства в цілому. В українській соціології цю тему 

досліджували також, у 2014 вийшла монографія «Процеси 

соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві» За 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_4_4
http://journals.uran.ua/apppfo
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редакцією кандидата соціологічних  наук О.М. Балакірєвої, в якій 

є роботи таких соціологів як Середа Ю.В. (розділ 1); Дмитрук 

Д.А. (підрозділи 2.1, 2.2.1); Карнаухова О.В. (підрозділи 2.1, 

2.2.2, 3.3); Ноур А.М. (підрозділи 3.1, 3.2, 3.4); Левін Р.Я. 

(підрозділи 4.1, 4.3, 4.4, 4.6); Шестаковський О.П. (підрозділ 4.5, 

розділ 5); Афонін Е.А. (розділ 6); Головенько В.А. (підрозділи 

7.1, 7.2, 7.4). Ці дослідження стосуються всього українського 

суспільства, а ми «замахнулися» тільки на родину, власну родину 

нашого, сьогоднішнього студента. 

Дослідження та робота надзвичайно прості. Студенти на 

аркуші формату А-4 в центі робили коло і заносили свої імена та 

соціальний статус, студент. Наступне коло, більшого розміру - 

їхні батьки та їхні статуси, потім дідусі та бабусі і так далі. Далі 

будували дві стовбчасті діаграми, де розміщували свою рідню у 

відповідності до соціальної стратифікації, самостійно 

визначаючи положення тієї чи іншої страти, особи. Третій етап 

передбачав визначення типу мобільності, характерного для 

родини (горизонтальна чи вертикальна, також види вертикальної 

). За бажанням студент міг публічно оприлюднити результати 

свого дослідження і, можливо, якийсь свій висновок, до якого 

його спонукало дослідження. Це технічна сторона дослідження, а 

була ще й прихована, педагогічна. Виконання цієї роботи 

передбачало спілкування з ріднею, пізнання свого «коріння», 

можливо, налагодження стосунків у неповних сім’ях тощо. 

А тепер мова цифр: опрацьовано дослідження 198 

студентів, в них є інформація про 3516 людей, з них без чітко 

встановленого соціального статусу тільки 108 (3,1 %). Середній 

показник на одне дослідження - 17,76, що відповідає даним про 

трохи більше ніж 3 покоління родичів. Дуже мало студентів 

володіють інформацією про 4 покоління, а про 5-е, тільки 10 

студентів ( інформація про 37 людей). Були випадки, коли 

студенти не вказували своїх дідусів та бабусь по батьковій лінії, 

що є яскравим підтвердженням негативних тенденцій у сучасній 

українській сім’ї. Найвищий соціальний статус, за всі роки 

досліджень,  «радник австрійського Цісаря» ( мова оригіналу). 

Селяни, колгоспники – 1098 (31,2 %) , робітники – 1077 ( 30,6 %), 

військові – 215 (6,1 %), педагоги – 161 (4,6%), інженерно - 



36 

 

технічні працівники – 152 (4,3 %), медики – 138 (3,9 %), 

домогосподарки – 125 (3,6 %), працівники торгівлі – 111 (3,2 %), 

бухгалтери, економісти – 76  2,2 %), голови колгоспів, директори 

підприємств – 63 (1,8 %), залізничники – 61 (1,7 %), бізнесмени -

26 (0,7 %), охоронці – 19 (0,5 %), секретарі, безробітні – 18 (0,5 

%), адміністратори – 17 (0,5 %), правоохоронці – 12 (0,3 %), 

поміщики, дворяни – 8 (0,2 %), куркулі – 7 (0,2 %), музики, 

художники – 6 (0,2 %), козак – 1 (0,03 %), священник – 1 (0,03 %), 

інші – 0,54 %. 

Що до визначення мобільності, то, у багатьох випадках, 

вона дуже складна, вертикальна висхідна змінювалася низхідною 

або горизонтальною. Після певних узагальнень ми маємо такі 

результати: по батьківській лінії: горизонтальна – 88 родин, 

вертикальна висхідна – 72, вертикальна низхідна – 38; по 

материнській лінії: горизонтальна – 90, вертикальна висхідна – 

75, вертикальна низхідна – 33. Ці дані вказують на те, що 

переважна більшість родин не зазнали серйозних соціальних 

потрясінь, а випадків підйому по «соціальній драбині» у більше 

ніж 2 рази більше, ніж опускання. Щодо статевих факторів, то 

жінкам більш характерний підйом, а чоловікам - опускання. 

Що вразило. Надзвичайно малий відсоток безробітних – 

0,5. Мало священників, 1 людина. Є один козак. Вісім поміщиків, 

дворян ( 0,2 % ). Залізничники, чомусь, не увійшли до статусу 

робітників, їх  чомусь виокремили ( 61особа, що становить 1,7 % 

). Чомусь зберігся радянський статус – вирок, куркуль, адже 

можна було записати як селянин. Були випадки коли студента 

абсолютно нічого не знали про свого батька, а тим паче про його 

рід. Студентам – сиротам була надана можливість самим 

створити статуси для своєї рідні і, вони виявилися простими, 

звичайними, без надмірної фантазії. Студенти не дотримувалися 

загальної форми оформлення, будували різні схеми, робили 

«родинні дерева», використовували комп’ютерну графіку, 

малювали, розфарбовували, а, у декого, виявилося «2 батька та 2 

мами». 

Спостерігаються відмінності у соціальних статусах рідні 

студентів різних спеціальностей але це, мабуть, тема іншого 

дослідження. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧННІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ У ДПТНЗ 

Решетняк Г.М, спеціаліст вищої категорії, ст. викладач 

ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» 

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть 

відбулись значні зрушення в системі організації навчального 

процесу. На перше місце вийшло використання інноваційних 

технологій при роботі з учнями в урочний та позаурочний час. 

Проте рівень зацікавленості у вивченні загальноосвітніх 

предметів знижується, тож учитель знаходиться в постійному 

пошуку вирішення проблеми. Проривом у цьому аспекті стало 

застосування методології проектної діяльності, яка значно 

розширила можливості залучення учнів у процесі їх навчання. 

Тож аналіз ефективності використання цього підходу й визначає 

актуальність обраної теми.  

Метою є аналіз важливості використання методології 

проектної діяльності в процесі реформування освітнього 

процесу. 

Аналіз останніх публікацій показав, що питання оновлення 

освітнього процесу знаходяться в колі наукових зацікавлень 

таких учених, як Н. Матяш, Є. Полат, І. Утюж, М. Фіцула та інші.  

Виклад основного матеріалу. Основоположним 

елементом у формуванні самостійного індивідуума на сучасному 

етапі є ланка середньої загальноосвітньої підготовки. Це 

викликано тим, що на даному етапі розвитку формуються базові 

теоретико-практичні навички, які в майбутньому визначають 

напрями діяльності та сфери наукового пошуку учнів. Проте в 

контексті зниження загальної зацікавленості учнів при вивченні 

предметів постає питання підвищення інтересу до вивчення 

загальноосвітніх дисциплін.  

Для досягнення зростання зацікавленості учнів при 

вивченні загальноосвітніх предметів учителі застосовують різні 

теоретико-практичні методології та підходи, які в своїй більшості 

можна розділити на три ключові складові: інтерактивні 

технології, проектна діяльность та кейсовий підхід [1]. 
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Інтерактивний підхід на сьогоднішньому етапі розвитку 

загальної середньої освіти України віджив своє як окремий метод 

підвищення зацікавленості учнів до вивчення загальноосвітніх 

дисциплін та під час позаурочної діяльності. Проте, важливо 

відмітити, що відбулась його інтеграція в загальноосвітній 

процес як одного з ключових елементів навчального процесу. 

Така інтеграція інтерактивного підходу підвищила рівень 

залучення учнів до навчального процесу. Тобто цей підхід 

створив більш актуальну методологію, що базується на основі 

залучення учнів до підготовки навчальних матеріалів на всіх 

етапах проведення уроку. Відтепер учень не тільки може 

отримувати теоретичні знання, заздалегідь підготовлені та 

відібрані викладачем, а й вносити новизну через виконання 

індивідуальних завдань на основі самостійного занурення в 

окремі теоретичні аспекти при вивченні поставленої теми. Такий 

підхід отримав назву «метод проектної діяльності».  

Основною перевагою методу проектної діяльності є 

підвищення зацікавленості учнів до самоосвіти як в урочний, так 

і позаурочний час через надання їм права вибору та більш 

широких прав у навчальному процесі. 

Хоча такий підхід є актуальним при вивченні 

загальноосвітніх дисциплін, усе ж він не є досконалим рішенням 

для побудови дуальної освіти в Україні. Вирішенням цієї 

проблеми є запровадження кейсової методології в навчанні учнів. 

 Кейсова методологія є досить поширеною серед 

міжнародних корпорацій та вищих начальних закладів через 

можливість перевірки в завданнях як теоретичних, так і 

практичних навичок, отриманих учнями в процесі навчання. 

Тобто, кейс-уроки – це навчальний матеріал, структурований в 

особливому форматі. Він складається з 6 або 10 розгорток, які 

системно відображають розділи шкільної програми, а також 

суміжну інформацію за межами шкільної програми [2]. 

Проектна діяльність як окрема методологія підвищення 

зацікавленості учнів починає морально застарівати. Та все ж, як і 

застосування інноваційних технологій (свого часу) вона може 

вдало трансформуватись в більш сучасний кейсовий підхід. 
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Висновок. Загальносвітові тенденції розвитку освітнього 

процесу в останні роки спрямовані на залучення учня 

безпосередньо до всіх етапів навчального процесу та 

використання інноваційних технологій. Одним із найкращих 

підходів є метод проектної діяльності. Тож нами було проведено 

аналіз цієї методології в контексті динамічності змін підходу до 

організації освітнього процесу при  вивченні загальноосвітніх 

предметів. 

Отже, методологія проектної діяльності дозволяє вчителеві 

здійснювати широкий спектр дій під час урочної й позаурочної 

діяльності з учнями, оскільки її можна застосовувати як окрему 

технологію, так і як складову більш сучасного кейсового підходу. 
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Економічні та соціальні кризи призводять до того, що 

багато дітей опиняються на вулиці. Вони виховуються без 

батьківського піклування та турботи. Зростаючи на вулиці, діти 

не можуть засвоїти адекватні принципи та норми поведінки у 

суспільстві. Вони не мають можливості виробити побутові 
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навички, які необхідні в сучасних умовах життя, навички догляду 

за собою, навички міжособистісного, міжстатевого спілкування 

тощо. 

 В Конотопі станом на 2016-17р. на первинному обліку в 

органах опіки та піклування районних у м. Конотоп держаних 

адміністрацій перебуває (тут має бути число) дитина-сирота та 

дитина, позбавлена батьківського піклування. Нажаль, більшість 

таких дітей у певні періоди свого життя потрапляють в інтернатні 

заклади. 

 Вихованці інтернатних закладів – це хлопчики та дівчата, 

майбутні господарі та господині, сім’янини, батьки. Але 

негативний батьківський приклад або взагалі його відсутність 

найчастіше призводить до того, що вони не можуть побудувати 

гармонійні, щасливі родини, не мають елементарних навичок 

догляду за собою (зовнішністю, одягом), також у них абсолютно 

відсутній позитивний досвід побудови стосунків з протилежною 

статтю, низька культура спілкування, що часто призводить до 

негативних наслідків. 

 У час, коли загальнолюдські життєві цінності, що 

формувались протягом тисячоліть, втрачають свою вагомість, а 

суспільство стає все більш жорстким та меркантильним, 

соціальні норми нехтуються повсякчас, постає цілком очевидним 

необхідність формування нової системи ціннісних орієнтацій, яка 

б стала дороговказом у побутові власної особистості, здобуття 

професії, створення сім’ї, вчасному планованому народженні 

дітей та їх вихованні, адже, родина, як відомо, є 

фундаментальною ланкою суспільства, а діти, що в ній 

виховуються – майбутнім держави. 

 Актуально те, що саме формування ціннісних орієнтацій, 

навичок безпечної поведінки у ранньому віці впливає на життєву 

орієнтацію особистості і суспільства в цілому, тому необхідно 

впливати на формування цих процесів з метою «виправлення 

помилок» при вихованні та навчанні. 

 Отже, формування системи цінностей,. Виховання на 

основі формування життєвих навичок (безпечної поведінки, 

прийняття рішення, усвідомленого вибору), подання знань про 

права і обов’язки є цікавим, складним і водночас необхідним 
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завданням на сьогоднішній день у роботі, особливо, з даною 

категорією дітей. 

 Даний проект передбачає створення та забезпечення 

функціонування у інтернатних закладах м. Конотопа «Школи 

добрих звичок», що являтиме собою цикл занять для хлопчиків 

та дівчат різних вікових груп (від 11 до 18 років) щодо 

формування ціннісних орієнтацій, життєвих навичок та корисних 

для здоров’я та майбутнього життя звичок. Заняття будуть 

проводитись групою волонтерів-студентів, юристів, психологів, 

лікарів, перукарів, косметологів, кухарів тощо, які допоможуть 

дітям засвоїти необхідний базис знань, умінь, навичок для 

подальшої ефективної організації власного життя. Перед 

безпосередньою роботою з дітьми  волонтери- студенти 

соціальної роботи пройдуть цикл школи «Волонтер», за для 

отримання в процесі навчальних тренінгів навичок роботи з 

дітьми інтернатних закладів. 

 Впровадження даного проекту дасть змогу покращити 

поінформованість дітей про юридичні та духовні аспекти 

створення гармонійної сім’ї, про ведення господарства, також 

дасть змогу виробити у вихованців інтернатних закладів 

елементарні навички догляду за своєю зовнішністю, навички 

спілкування з протилежною статтю та етично-естетичні норми і 

принципи поведінки. 

 Мета проекту: 

 Організація та подальша методична координація 

діяльності «Школи добрих звичок» на базі інтернатних закладів 

міста Конотопа шляхом підготовки груп спеціалістів-волонтерів 

(юристів, психологів, лікарів, перукарів, косметологів, кухарів 

тощо) до систематичної роботи з вихованцями інтернатних 

закладів у напрямку розвитку життєвих навичок та побудови 

відповідних життєвих перспектив. 

 Завдання проекту: 

1. Спільно з групою залучених до реалізації проекту спеціалістів 

(працівників інтернатних закладів) визначення кола питань, 

найбільш оптимальних для включення у програму діяльності 

«Школа добрих звичок»; 
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2. Створення групи волонтерів з числа професіоналів різних 

галузей (психології, педагогіки, економіки, права, медицини, 

косметології, дизайну, перукарського мистецтва, пошиву одягу, 

домоуправління, кулінарії, православної церкви); 

3. Підготовка та проведення апробаційного та навчальних 

тренінгів для групи волонтерів:  

3.1. Розробка програми проведення циклу тренінгів для 

волонтерів щодо створення, функціонування, змістового 

наповнення «Школи добрих звичок»: 

-морально-етичні засади функціонування «Школи добрих 

звичок»; 

-формування здорового способу життя та побудова життєвих 

перспектив як основа діяльності «Школи добрих звичок»; 

-особливості роботи з категорією дітей-вихованців інтернатних 

закладів міста; 

-відпрацювання поєднаного комплексу занять «Школи добрих 

звичок», їх логіки та взаємодоповнюваності. 

3.2. Створення та друк демонстраційних, методично-

інформаційних тренінгових матеріалів та інформаційних 

буклетів; 

3.3. Проведення тренінгів (апробаційного та навчальних) для 

волонтерської групи з залученням фахівців соціальних служб; 

4. Організація та забезпечення функціонування «Школи добрих 

звичок» на базі інтернатних закладів м. Конотопа: 

 4.1. Оформлення відповідних домовленостей з адміністрацією 

інтернатних закладів; 

 4.2. Формування груп дітей-учнів «Школи добрих звичок»; 

 4.3. Безпосереднє проведення занять групою волонтерів-

студентів з вихованцями інтернатних закладів (протягом трьох 

місяців з однією групою); 

 4.4. Моніторинг ефективності функціонування «Школи 

добрих звичок»; 

5. Створення медичного центру «Школи добрих звичок», який 

координуватиме роботу волонтерів-студентів, що 

продовжуватимуть роботу з даної проблематики на базі 

інтернатних закладів м. Конотопа та надаватиме їм 

інформаційну, консультативну та методичну допомогу. 
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6. Проведення заключного круглого столу результатами проекту 

з залученням фахівців державних, громадських організацій, що 

були залучені до реалізації проекту, а також представників ЗМІ. 

Вирішення поставленої проблеми відповідає можливостям 

керівників проекту, а також основних партнерів – Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ІПТ 

КІ Сум ДУ мається досвід реалізації подібних проектів, 

проведення семінарів та тренінгів щодо формування цінностей, 

здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки 

серед вихованців інтернатних закладів. 

 Одним з пріоритетних напрямків роботи вище перерахованих 

державних партнерських організацій є профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі, адже саме молодь – майбутнє 

нашої країни і нашим завданням є мотивація молоді до ведення 

здорового способу життя. 

На всіх етапах проекту планується залучення засобів масової 

інформації з метою висвітлення діяльності та інформування 

громадськості щодо результатів проекту, а також зацікавлення 

підлітків, молодих та дорослих людей щодо отримання якомога 

детальнішої інформації щодо даної проблеми. 

Організації, які буде залучено до реалізації проекту: 

o Волонтери- студенти з Індустріально-педагогічного технікуму 

КІ Сум ДУ, адреса: вул. М. Немолота 12; 

Організаційно-методична та технічна допомога, база для 

організації навчання студентів-волонтерів. 

o Конотопський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, адреса: (тут має бути адреса); 

Методична допомога у підготовці програми тренінгів та 

підготовці фахівців, приміщення для організації заходів, технічна 

допомога. 

o Конотопська служба у справах дітей, адреса: (тут має бути 

адреса); 

Методична допомога у підготовці програми тренінгів та 

підготовці фахівців. 

o Сумська обласна служба у справах дітей, адреса: (тут має бути 

адреса) 
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Методична робота у підготовці програми тренінгів, підготовці 

фахівців. 

  Короткострокові результати: 

 По закінченню проекту: 

1. Реалізація проекту дасть можливість запровадити 

систематичну роботу з дітьми, що перебувають у інтернатних 

закладах, у напрямку формування цінностей, зокрема здоров’я та 

сім’ї, життєвих навичок та орієнтацій, що допоможуть планувати 

своє майбутнє, працевлаштуватись, створити гармонійну родину 

тощо. 

2. Засвоєння дітьми, які перебувають в інтернатних 

закладах, ціннісних орієнтацій, елементарних навичок гігієни, 

безпечної поведінки, ведення домашнього господарства та 

сімейного бюджету, формування поняття усвідомленого 

батьківства, знань про свої права та обов’язки дасть можливість 

дітям побудувати нові життєві перспективи, по іншому 

планувати своє майбутнє. 

3. Проводячи роботу на базі інтернатних закладів з 

дітьми студенти – волонтери зможуть залучати молодих людей, 

представників громадських молодіжних організацій, що 

сприятиме актуалізації проблеми серед молодіжних кіл. 

4. Круглий стіл, що буде проведено за результатами 

проекту, дасть змогу привернути увагу громадськості та 

державних установ до проблеми самовизначення та здоров’я й 

подальшого життя дітей, які знаходяться в інтернатних закладах 

міста. 

Довгострокові результати проекту: 

1. Поширення роботи у цьому напрямку діяльності 

на більшість інтернатних закладів України, через залучення 

волонтерів з числа студентів, а також спеціалістів. 

2. Покращення поінформованості дітей даної 

категорії щодо створення повноцінно функціонуючої сім’ї, 

небезпек ризикованої поведінки та шляхи її попередження, засад 

здорового способу життя сприятиме захисту прав дітей, 

покращенню їх здоров’я та усвідомлення ними його цінності у 

майбутньому. 



45 

 

3. Формування у дітей, підлітків та молоді, що є 

вихованцями інтернатних закладів, елементарних навичок 

ведення здорового способу життя, надання інформації про 

способи попередження небезпек, відповідальної поведінки, 

планування майбутнього, що дасть їм можливість захистити себе, 

зберегти здоров’я та репродуктивні функції, дасть можливість 

протистояти негативним впливам середовища, з якими вони 

часто стикаються, і в подальшому створити гармонійні сім’ї. 

Довготривалість проекту:  

 Після впровадження проекту в інтернатних закладах 

міста Конотопа за допомогою інноваційних методів буде 

проводитись систематична робота щодо формування життєво 

важливих навичок у середовищі дітей і підлітків. Підготовані 

студенти – волонтери зможуть провести відповідну навчальну 

роботу з волонтерами залученими на подальших етапах 

впровадження проекту, поширивши знання щодо використання 

інноваційних методів профілактики негативних явищ. 

 Підвищення рівня компетентності з даного питання 

волонтерів, працівників інтернатних закладів через проведення 

ними відповідної роботи, дітей та підлітків, дасть змогу 

поширити знання щодо ведення ЗСЖ, а отже буде зроблено 

важливий крок для вирішення даної проблеми в країні. 

 Подальше просунення інтересів проекту може створити 

умови для його впровадження в інших регіонах України. 

 Таким чином, можемо стверджувати, що більше ресурсів 

(матеріальних, фінансових, інтелектуальних, людських) буде 

виділено в майбутньому на розв’язання даної проблеми в Україні. 

 Розроблена програма тренінгів може бути використана 

рядом організацій, що проводять освітню роботу з дітьми та 

підлітками. Таким чином, залучення різних організацій до 

подальшої реалізації проекту сприятиме покращенню становища 

підлітків і молоді в країні, затвердження засад здорового способу 

життя. 
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СОЦІАЛЬНЕ ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 

АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 

Гребеник О.І., магістрантка 

 

СумДПУ ім. Макаренка 

 

Адаптаційний процес потребує педагогічного 

забезпечення, а саме, визначення соціально-педагогічних умов, 

які забезпечують ефективність процесу адаптації студентів-

першокурсників у структурі педагогічної освіти: наявність 

сприятливого педагогічного середовища; реалізація різних 

напрямів соціально-виховної роботи з студентами; впровадження 

відповідних організаційно-педагогічних умов [2]. 

«Джерельною базою створення сприятливого середовища 

для повноцінної позитивної адаптації студентів-першокурсників 

є їхня позанавчальна діяльність. З огляду на її організаційно-

технологічну специфіку, вона має найбільший адаптаційний 

потенціал. Для успішної адаптації студентства, позанавчальна 

діяльність організована і здійснювана в умовах вищого 

навчального закладу, має насамперед спрямовуватися на 

налагодження міжособистісних стосунків першокурсників, 

формування їхнього вміння цінувати особистість іншої людини, 

виховання почуття єдності колективу, створення умов отримання 

інформації відповідно до життєвих уподобань та запитів, для 

творчого самовизначення і самореалізації тощо» [1, с.183]. 

В практиці політехнічного технікуму функціонує гурток 

«Соціальне Волонтерство» та за підтримки Благодійного фонду 

«Відень». «Соціальне Волонтерство» - це клуб  для студентів які 

хочуть бути волонтерами, допомагати людям у складних 

життєвих ситуаціях та організовувати і брати участь у 

різноманітних соціальних акціях.  

Мета діяльності - сприяти підвищенню мотивації до 

волонтерської діяльності, оволодінню основними знаннями та 

вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, а 

також розвитку соціальної активності, навичок усвідомленого та 

активного вибудовування власного життя. У клубі задіяно 
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близько 30 осіб та значно більше – опосередковано, адже 

волонтери проводять просвітницькі акції, благодійні фестивалі, 

виставки, а також здійснюють системну роботу з дітьми з 

обмеженими можливостями. У результаті - розширення мережі 

молодіжного волонтерського руху Конотопа, відродження 

національних традицій благодійної діяльності, розвиток у молоді 

ранньої соціальної активності та усвідомлення суспільної 

позиції, виховання почуття самосвідомості, власної значущості 

та творчої ініціативи. 

Традиційними стали такі заходи: 

 благодійна акція для дітей з обмеженими можливостями 

«Пасхальне диво»; 

 екологічний проект «Зелена хвиля» (прибирання та 

благоустрій територій відпочинку Конотопа та Конотопського 

району); 

 благодійний фестиваль для дітей з обмеженими 

можливостями «Сяйво надій»; 

 допомога ветеранам та людям похилого віку у 

благоустрої присадибних ділянок;  

 проведення інформаційних профілактичних акцій до Дня 

Миру, до Дня толерантності з Віл-позитивними людьми, у рамках 

всеукраїнської акції «16 днів проти насилля», до Дня здоров’я, 

 організація плетіння маскувальних сіток для воїнів АТО; 

 проведення майстер-класів з виготовлення листівок, 

ляльок-мотанок, збір продуктів харчування та предметів побуту 

для воїнів АТО; 

 проведення навчально-розвиваючих заходів для молоді, 

що бажає займатись волонтерською діяльністю (зустріч з 

психологом, з іншими волонтерами, з представниками 

соціальних служб міста), та інше. 

Отже, можна дійти висновку що процес адаптації студента-

першокурсника до умов навчання у вищому навчальному закладі 

– це прийняття норм нового соціального середовища, внутрішнє 

та зовнішнє ставлення до цих норм та включення до системи 

міжособистісних стосунків у групі. Тому, процес адаптації 

студентів у вищому навчальному закладі буде протікати 

спокійніше, якщо брати участь у житті закладу та відвідувати 
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гуртки, наприклад «Соціальне Волонтерство», дотримуватись 

порад викладачів з поза навчальної діяльності, класного 

керівника та психолога. Адже задачею Клубу є навчити охочих 

підлітків бути волонтерами та розповісти їм як потрібно діяти у 

тих чи інших життєвих випадках.  

Література: 

1. Спіріна Т. П. Особливості адаптації студентів-

першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі 

[Електронний ресурс] / Т. П. Спіріна, Ю. Є. Зарюгіна // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11381/1/ОСОБЛИВ

ОСТІ%20АДАПТАЦІЇ%20СТУДЕНТІВ-

ПЕРШОКУРСНИКІВ%20ДО%20УМОВ%20НАВЧАННЯ%20У

%20ВИЩОМУ%20НАВЧАЛЬНОМУ%20ЗАКЛАДІ.pdf. 
2. Левківська Г.П. Адаптація першокурсників в умовах 

вищого закладу освіти: Навч. посібник / Левківська Г.П., 

Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. – К.: Либідь, 2001. – 128 с. 
 

 

 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ 

У ВЗАЄМИНАХ ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ 

Калинкіна С.І., викладач, практичний психолог  

Індустріально-педагогічний технікум  КІ СумДУ 

 

Перед психологічною службою ІПТ КІ СумДУ постала 

робота вивчення причин які породжують суперечності в 

педагогічній взаємодії викладач – студент. Та розробити ряд 

рекомендацій виходу з конфліктних ситуацій. 

Суперечності містяться в самій природі педагогічної 

взаємодії, суб'єкти якої відрізняються за соціальним статусом і 

реалізують різні соціальні функції. Так, більшість викладачів 

(25,6%), за результатами нашого дослідження, мають потребу в 

особистісній взаємодії зі студентами, яке досить часто не 

знаходить відгуку в студентів (лише 18,0%). Якщо ж ініціатива 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11381/1/ОСОБЛИВОСТІ%20АДАПТАЦІЇ%20СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ%20ДО%20УМОВ%20НАВЧАННЯ%20У%20ВИЩОМУ%20НАВЧАЛЬНОМУ%20ЗАКЛАДІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11381/1/ОСОБЛИВОСТІ%20АДАПТАЦІЇ%20СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ%20ДО%20УМОВ%20НАВЧАННЯ%20У%20ВИЩОМУ%20НАВЧАЛЬНОМУ%20ЗАКЛАДІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11381/1/ОСОБЛИВОСТІ%20АДАПТАЦІЇ%20СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ%20ДО%20УМОВ%20НАВЧАННЯ%20У%20ВИЩОМУ%20НАВЧАЛЬНОМУ%20ЗАКЛАДІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11381/1/ОСОБЛИВОСТІ%20АДАПТАЦІЇ%20СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ%20ДО%20УМОВ%20НАВЧАННЯ%20У%20ВИЩОМУ%20НАВЧАЛЬНОМУ%20ЗАКЛАДІ.pdf
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виходить переважно від викладача, то взаємодія проходить 

непродуктивно й не завжди досягає поставлених цілей через 

неузгодженість інтересів її суб'єктів. Нормативність взаємин 

задається, зазвичай, викладачем, який прагне репрезентувати 

передусім себе.  

Викладачі мають потребу в особистісному спілкуванні з 

тими студентами, які «скуто почуваються в групі», під час якого 

«студенти більше розкриваються перед викладачем». Вони 

отримують інтерес і задоволення від таких стосунків, інколи 

скаржаться на брак часу для нього. 

У чому ж причина таких розбіжностей у позиції студентів 

і викладачів стосовно взаємодії між ними? Одну з причин 

знайдемо, проаналізувавши характер труднощів, яких зазнають 

студенти і викладачі у взаєминах між собою. Результати 

дослідження показують, що лише 21,3% викладачів 

усвідомлюють труднощі взаємин зі студентами, з них 23,6% усю 

вину за ці труднощі «покладають» виключно на студентів: 

«Ображає небажання студентів навчатися», «Стикаюся з 

байдужістю, невихованістю студентів», «Труднощі в їхній 

невідкритості, замкнутості» тощо. Лише 24,3% опитаних 

викладачів розуміють взаємини як двосторонній процес і 

труднощі пов'язують з обома суб'єктами взаємодії: «Не завжди 

розуміємо один одного», «Розбіжність у поглядах і морально-

етичних нормах поведінки викладачів і студентів», «Вимагаєш 

від студентів виконувати те, що самій не подобається». 

Дослідження виявило, що лише 16,3% студентів не 

зазнають ніяких труднощів у взаєминах. Зміст і характер наявних 

труднощів такий: 25,2% студентів труднощі стосунків 

пов'язують лише з особливостями викладачів («нерозуміння 

студентів», «нав'язування своєї думки», «грубий тон» тощо), 

11,6% студентів вважають, що труднощі містяться в них самих 

(«нерішучість, страх», «залежність від викладача» тощо), 9,2% 

студентських труднощів залежать від обох учасників 

(«нерозуміння один одного», «немає довіри», «відсутня 

взаємодопомога, взаємопідтримка» тощо).    

 Протиріччя є підґрунтям конфліктних ситуацій. 

Конфліктна ситуація -виникнення і загострення протиріч між 
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членами групи. Усвідомлення конфліктної ситуації, яке виникає 

через певний час, активізує її учасників на прийняття необхідних 

заходів. Коли не вдається врегулювати гострі суперечності, 

виникає конфлікт. 

За своєю природою педагогічні конфліктні ситуації 

мають суттєві особливості: 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за 

соціальним статусом (викладач -студент), що 

визначає також різну поведінку; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за 

життєвим досвідом і віком, у них різна ступінь 

відповідальності; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за 

освіченістю, у них різне розуміння явищ і їх 

причин; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за 

здібностями стосовно вирішення життєвих і 

професійних проблем. 

Види конфліктних педагогічних ситуацій (за М. М . 

Рибаковим): 

• конфліктні ситуації діяльності - виникають 

стосовно якості виконання (або невиконання) 

студентом навчальних завдань, якості 

успішності; 

• конфліктні ситуації поведінки (вчинків) - 

виникають стосовно порушення студентом 

правил поведінки у вищій школі, найчастіше під 

час занять, а також у гуртожитку та ін.; 

• конфліктні ситуації стосунків - виникають у 

сфері емоційно-особистісних взаємин студентів і 

викладачів, у сфері їх спілкування в процесі 

педагогічної діяльності. 

Конфлікт - зіткнення інтересів осіб і груп, їхній ідей, 

протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань 

тощо. В основі конфлікту можуть лежати реальні або ілюзорні, 

усвідомлені й неусвідомлені протиріччя, спроба вирішення яких 

відбувається на фоні гострих емоційних станів. Це найчастіше 
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буває тоді, коли протиріччя загострюються, емоції кожного 

захоплюють розум і спотворюється сприймання і розуміння того, 

що відбувається. Конфлікт уже не регулюється, а вирішується. 

Поведінка кожного учасника конфлікту характеризується 

напругою, потрібна концентрація внутрішніх сил і духовних 

ресурсів. І чим складніший конфлікт, тим більше душевних сил 

він потребує. Рівень напруги конфлікту визначає і спосіб його 

вирішення. 

 Що треба робити при виникненні конфліктної 

ситуації? 

• Зберігати самовладання, витримку. 

• Дати можливість партнеру висловити претензії 

(«випустити пару»). 

• Не «підливати олії у вогонь», не вступати в 

суперечку, не переходити на оцінку суб'єкта як 

особистості, не загрузнути в критиці. 

• Висловити прохання   партнеру, сформулювати 

зміст претензії і   кінцевий результат, якого він 

прагне. 

• Чітко та об'єктивно висловлювати свою позицію щодо 

очікувань партнера. 

• Намагатися дотримуватися рівності, обмірковуючи 

проблеми. 

• Якщо помилилися, визнати помилку, але 

спокійно, без самоприниження та з гідністю. 

• Прийняти пропозицію і домовитися про 

майбутнє. 

• Намагатися підтримувати баланс ділових 

стосунків у конструктивних межах. 

Найбільш ефективною формою спілкування в 

конфліктній ситуації є діалог викладача і студента (особливості 

діалогічного спілкування ми розглядали в попередній лекції). 

Чого не треба робити при виникненні конфліктної 

ситуації? 

1. Не можна ставитися до партнера дуже критично або 

вороже. 

2. Не приписувати йому негативних рис або поганих 
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намірів. 

3. Не демонструвати свою перевагу і зверхність. 

4. Не обвинувачувати. 

5. Не обрушувати на нього лавину претензій. 

6. Не дозволяти собі бачити ситуацію лише зі свого 

боку. 

7. Не ставити ультиматум: «Якщо Ви не зробите це, 

то...» 

Якщо конфліктна ситуація своєчасно не вирішується, 

вона переростає в конфлікт. Поведінка викладача в ситуації 

педагогічного конфлікту зі студентами повинна бути вже іншою. 

Що треба пам'ятати викладачу при виникненні 

педагогічного конфлікту зі студентами? 

1. За вирішення конфлікту відповідає викладач. 

2. Якщо викладач йде на розширення конфліктної ситуації, то 

здебільшого ініціатором виникнення конфлікту був сам 

викладач. 

3. У конфлікті завжди є об'єкт інтересу двох суб'єктів. 

Зіткнення розгортається навколо цього об'єкта: S1 - О - S2. 

Об'єкт може бути адміністративний, психологічний, етичний, 

ідеологічний (різне ставлення до цінностей) або амбіційний 

(через статус). 

4. Із конфліктами викладачу належить справлятися 

самостійно (не скаржитися!). 

5. Коли інформація про конфлікт передається іншому, 

можливі спотворення, суб'єктивні оцінки, помилки. Все це 

поглиблює напруженість конфліктної ситуації. 

6. Треба пам'ятати, що поведінка викладача під час конфлікту 

- це модель поведінки майбутнього вчителя у вирішенні 

конфліктів з учнями. 

7. Під час обговорення конфлікту на групових зборах крім 

визнанні своєї помилки й того погляду, який справедливий, на 

перше місце поставити інтереси студента (- ів). 

8. Володіє конфліктом той, хто володіє аргументацією. 

Профілактикою виникнення конфліктів є розвиток 

рефлексивно поведінки, емпатії, навчання вмінню 

співробітничати з іншими переборення власної впертості тощо. 
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Якщо причиною конфлікту є негативне (часто 

несправедливе ставлення студента до викладача, чи можна 

змінити його на краще? Як існують засоби корекції взаємних 

оцінних ставлень у системі «студент - викладач»? Оцінка, 

«виставлена» викладачеві, звичайно, не завжди об'єктивно 

підбиває реальний рівень його професійної обізнаності, 

педагогічної майстерності або людських якостей. Однак реалії 

педагогічної взаємодії такі, що саме ця оцінка може визначати 

систему ставлень і ефективність педагогічного впливу загалом. 

Викладачеві тут не зайве дотримуватися відомого: перш ніж 

планувати систему педагогічної взаємодії, треба викликати в 

студента позитивне (прихильне) ставлення до себе, сподобатися 

йому. Між вихователем і вихованцем має виникнути атракція, 

тобто привабливість, потяг один до одного, що супроводжується 

позитивними емоціями. 

Ефективність педагогічної взаємодії забезпечується 

передусім авторитетністю викладача - високим ступенем 

значущості (референтності) для студентів його педагогічних 

проявів. У соціальній психології для позначення групи, з якою 

людина вважає себе пов'язаною щонайтісніше й авторитет якої 

вважає для себе обов'язковим, вживається поняття «референтна 

група» - саме сюди входять найбільш авторитетні педагоги 

(чинники, які визначають авторитетність викладача, 

зглядаються в наступній темі). Тут лише зазначимо, що 

невисокий рівень професіоналізму педагога, зокрема 

необ'єктивність оцінювання студентської роботи, не є 

визначальним чинником негативного ставлення студентів до 

нього. Причини часто містяться в емоційно-афективній сфері 

викладача. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІСТІВ «СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», РЕЗУЛЬТАТИ 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В 

ІПТ КІ СУМДУ 

Калинкіна С.І., викладач, практичний психолог  

Індустріально-педагогічний технікум  КІ СумДУ 

 

Перед психологічною службою ІПТ КІ СумДУ постала 

проблема професійної соціалізації та професійної підготовки 

студентів спеціальності «Соціальна робота».  Була поставлена 

задача сформувати мотивацію навчання і мотивацію досягнень у 

студентів, розвивати професійну компетентність через залучення 

молоді до написання та реалізації соціальних проектів. В 

підготовці проектів взяли участь студенти І-ІІІ курсів з соціальної 

роботи. 

Проект – сукупність скоординованих  дій із певними 

точками відліку  та закінчення з метою досягнення певних цілей 

із встановленими строками, витратами та параметрами 

виконання.  

Проект – це своєрідний план дій, орієнтований на 

подолання чи профілактику різних проблем шляхом отримання 

змістовних  та структурних змін в соціокультурному середовищі 

та основних сферах життєдіяльності особистості. 

Соціально-педагогічний проект – це сконструйоване 

соціальне нововведення метою якого є вдосконалення 

педагогічних процесів (розвитку, освіти, виховання, соціального 

становлення особистості) у певних соціокультурних умовах.   

Кожен проект має свій «життєвий цикл». Життєвий 

цикл проекту можна розділити на мікроцикли:  

- аналіз ситуації; 

- розроблення концепції проекту; 

- планування проекту; 

- його реалізація; 

- корекція проекту по підсумку моніторингу; 

- оцінка результатів та підведення підсумків проекту. 
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Важливою складової є моніторинг соціального 

проектування. Багаторічний досвід міжнародних неурядових 

організацій свідчить про необхідність передбачити кошти на 

проведення моніторингу та оцінки в розмірі 2-10% від загального 

бюджету проекту. 

Для здійснення моніторингу необхідний певний 

інструментарій. Він має бути конкретним та зрозумілим. 

Найбільш ефективним інструментарієм моніторингу є 

інтерв’ю, спостереження, анкети, фокус-групи. Важливою 

складовою моніторингу також є періодичний аналіз 

документації. Поточної та підсумкової звітності. Моніторинг не 

є єдиною процедурою, яка дає уявлення про особливості  

реалізації соціального проекту. Крім нього на окремих етапах 

проекту здійснюється також оцінка. 

У сучасних працях із соціології, соціальної роботи, 

соціальної педагогіки поняття «оцінка»,  «оцінювання», «оцінка 

проекту» визначається як: 

- систематизоване дослідження ситуації, процесу 

реалізації  проекту з метою створення рекомендацій щодо 

покращення роботи, визначення її ефективності  та 

результативності [1, с. 11]; 

- систематичний аналіз даних спостереження за 

об’єктом моніторингу [2, с. 33]; 

- систематичний збір інформації про діяльність, 

характеристики, результати проекту (програми) з метою 

прийняття обґрунтованих рішень про її ефективність; зміни, 

необхідні для покращення проекту та планування його 

майбутнього [3, с. 67]; 

- процес акуратного збору інформації про проект або 

його окремі аспекти з метою прийняття необхідних рішень [4, с. 

68]; 

- дії зі збору, обробки, систематизації, аналізу, 

узагальнення та порівняння даних стосовно процесів та /або 

результатів проекту з певними  стандартами (еталонами), які 

слугують критеріями досягнення очікуваних результатів або 

відповідності реальної діяльності тій, що була запланована [5, с. 

82]; 
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- об’єктне періодичне підведення результатів для 

визначення статусу проект щодо його сформульованих цілей [6, 

с. 164]. 

Таким чином, можна розглядати оцінку  як процес 

детального аналізу результатів діяльності та їх співвіднесення з 

певними запланованими  показниками з метою  визначення рівня 

ефективності проекту для вирішення  певної соціальної 

проблеми. 

Результати проведеної роботи дали можливість 

провести конкурс соціальних проектів в ІПТ КІ Сум ДУ. Кращі 

проекти плануються реалізувати навчальним закладом 2018-2019 

навчальному році. Це проекти «Школа добрих звичок», 

«Допомога людям похилого віку», «Вчимося говорити 

насильству «НІ»». Підготували проекти студенти спеціальності 

«Соціальна робота». 
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

Бардакова І.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

В сучасному світі існує достатньо різних інтерактивних 

методів навчання, але слід практично перевірити дієвість одного 

з них, це методу case study. 

Метод кейсів сприяє розвитку у студентів комунікативних 

навичок, розширенню кругозору, формуванню загальних 

навичок, розвитку самостійної, пошукової діяльності, 

формуванню естетичних поглядів, підвищення рівня 

компетентності. 

Прийнято вважати, що кейс-метод був вперше 

використаний в Гарвардській бізнес-школі в 1924 році. 

Кейс-метод ідеально підходить для занять з іноземної мови, 

оскільки дозволяє вдало поєднати різні види діяльності – 

читання, аудіювання, усне і писемне мовлення. Використання 

кейсів дозволяє створити імітацію реальної комунікативної 

ситуації, в якій задіяні усі студенти. Кейс-метод у вивченні 

іноземних мов відкриває широкі можливості для формування 

внутрішньої мотивації студента і забезпечення реалізації 

принципу особистісно зорієнтованого навчання. Це аналіз 

ситуації чи конкретного випадку, який часто переходить у ділову 

гру. 

Кейс у вивченні іноземних мов виступає певним 

інструментом, за допомогою якого у навчальну аудиторію 

потрапляє ситуація із реального життя, яку необхідно обговорити 

і запропонувати обґрунтоване розв’язання. 

Навчальні цілі – засвоїти і активізувати цілий ряд 

лексичних одиниць і певні граматичні структури, які вивчаються 

в межах даної теми, і виробити певні уміння і навики (наприклад, 

аудіювання довгих чи коротких висловлювань або інформативне 

читання рівня В1 чи В2) і сформувати певні комунікативні 

компетенції (наприклад, як дати пораду дитині, яка не 
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справляться з навчальним навантаженням у школі). Під час 

розгляду кейсу в аудиторії важливе нерепродуктивне відтворення 

інформації, отриманої під час знайомства з матеріалами кейсу, а 

активне її застосування в новому контексті в процесі 

обговорення. Аналіз кейсу – це співробітництво викладача і 

студентів, де викладач виконує функцію менеджера, 

допомагаючи студентам осмислити, обробити, класифікувати і 

застосувати знання, отримані з кейсу. Кейси можуть бути 

різноманітними за своєю структурою. До кейс-технологій 

відносяться: ігрове проектування, ділова і рольова гра, метод 

дискусії, метод аналізу інцидентів та ін. Для успішного 

застосування кейс-методу є необхідними наступні елементи:  

• підготовані матеріали кейсу, які обов’язково включають 

опис реальної проблемної ситуації;  

• самостійне вивчення матеріалів студентами;  

• спільне обговорення кейсу в навчальній аудиторії під 

керівництвом викладача;  

• емоційна напруга і за освіта. зацікавленість студентів;  

• прийняття спільного рішення або вироблення колективної 

стратегії. 

Пропоную фрагмент кейс-методу до теми «Будівельні 

матеріали» 

А.Опис ситуації (викладач роздає  студентам картки із 

текстом) 

Студенти поділяються на команди по 5-6 осіб. 

Read the text and choose the one best answer A, B and C to the 

statements.  

                                            Plastics. 

 Plastics were widely used  for many different purposes, It is 

used for building  because it will not rust or decay. This means 

plastics-coated window frames and doors are easier to look after than 

wooden ones, and they do not rot. They do not have to be painted.  

There are many kinds of plastics, including polythene and 

nylon. They are all made of chemicfls which come from oil. Most 

plastics are not  coloured at first, so dye is added to colour them. Some 

plastics are rigid and will snap if you try to bend them. Others  are 

flexible and bend easily. They can be quite soft. Some plastics can 
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only be shaped once. They are called thermosets.Other plastics can be 

change shape when heated. They are called thermoplastics, 

4. Plastics are used for producing    ,,,,,,,,,,, 

a. plastics window frames and doors. 

b. polythene and nylon 

c.  chemicals. 

5. The advantages of plastics are ……….. 

a .unable to rust, to decay and to rot. It does not have to be 

painted. 

b .rigidity and flexibility. 

d. ability to be shaped once and change shape when heated. 

6. Plastics materials consist of …………… 

a. chemical come from oil 

b. polythene and nylon 

c. different chemicals 

B.Груповий аналіз ситуації студентами. 

Answer the questions: 

1. Where plastics can be applied? 

2. What advantages do plastics offer ? 

3. What  can plastics be used for except decoration? 

4. What does plastics material consist of ? 

5. What for is plastics recommended as a structural material? 

C.Виконання вправи письмово, закріпляючи лексичні 

одиниці. 

Choose the  correct variant and complete the sentences, 

1. Pastics can be applied … 

a. )only in radio engineering, b) to almost every branch of 

building. 

2. Decorative plastics have brought about ……a) some 

advantages, b)a revolution in interior and exterior design. 

3. Plastics are used ….. a).only for decoration, b).are 

sufficiently rigid to stand on their own withouy any support. 

4. Laminate has been developed for ….. a). only inside use, b). 

only outside use, c) both inside and outside use. 

5. Laminate is impregnated with …..a). thermosetting resins, 

b) rubber 
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6. The sandwich is pressed and subjected …… a) to cold, b).to 

heat 

7. The laminate gives …….a) a mild surface, b). tough surface 

D.Самостійна робота студентів у дискусійних групах. 

Студенти пропонують вирішення проблеми, аргументуючи свою 

думку. 

1What modern building material do you know ? 

 2 What manufactured materials are used for construction ? 

E.Колективне обговорення результатів групової роботи та 

підведення підсумків.  

♦ обговорення різних варіантів рішення, переваг і недоліків 

кожного варіанта у мікрогрупах;  

♦ прийняття спільного рішення;  

♦ міжгрупова дискусія;  

♦ підведення підсумків, порівняння рішень;  

♦ узагальнення і систематизація вивченого матері алу.  

. Використання кейс-методу дозволяє здобувати нові 

знання і удосконалювати навики в процесі виконання 

практичного завдання та містить сильний мотиваційний 

компонент.  

Як ще один важливий критерій оцінювання при 

використанні кейс-методу на уроках іноземної мови варто додати 

лексичну насиченість та активне використання базової лексики. 

Будучи інтерактивним методом, кейс-метод завойовує позитивне 

ставлення з боку студентів, які бачать в ньому особливу гру, що 

сприяє освоєнню теоретичних положень і оволодінню 

практичним використанням мовного матеріалу. Наприклад, 

аналіз різних ситуацій впливає на професійну складову студентів 

будівельних спеціальностей. Він також спрямований на розвиток 

загального інтелектуального і комунікативного потенціалу 

студентів і викладача. Кейс-метод сприяє розвитку різних 

практичних навичок. Вони можуть бути описані однією фразою 

– творче вирішення проблеми і формування вміння аналізу 

ситуації і прийняття рішення. . Одного вірного рішення не існує, 

тому після закінчення презентацій може бути обраний кращий 

варіант рішення.  Викладач іноземної мови завершує дискусію і 

аналізує процес обговорення ситуації і роботи всіх підгруп .  
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Висновок. Використування кейс-методу сприяє активізаціїї 

познавальної діяльності студентів, підвищенню мотивації до 

оволодіння соціокультурной інформацією, розвитку особистих та 

професійних якостей. 

Бажано використовувати кейс-метод при вивченні тем 

«Будівельні матеріали», «Інноваційні технології в будівництві».    
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ  ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Васильченко Н.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

 За попереднє століття математична наука зробила нові 

кроки надзвичайно далеко вперед. Вона утворила нові поняття, 

збагатилась видатними результатами, розв’язала важливі 

проблеми. Вона все впевненіше перетворюється на потужний та 

надійний інструментарій для аналізу та прогнозування 
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природних явищ, технічних та технологічних процесів, 

суспільних ситуацій та гуманітарних питань. Поєднання з 

гігантськими можливостями комп’ютерів призвело до появи 

принципово нових напрямів наукового пізнання: математичного 

моделювання та математичного експерименту. У математичній 

науці змістовно змінилось майже все.  

Практично у повній недоторканості залишається і 

методика викладання вищої математики, незважаючи на всі 

розмови щодо використання нових інформаційних технологій, 

впровадження диференційованого та особистісно-орієнтованого 

підходів тощо [ 6]. 

Стан системи української вищої освіти за останні 

десятиріччя не відповідає вимогам переходу країни на 

інноваційний курс розвитку. Якість освіти продовжує падати, 

знижується рівень освіченості населення. Не менш важливу роль 

в цьому процесі відіграє ситуація з математикою як наукою та як 

складовою освіти. Вища математика як навчальна дисципліна 

відрізняється від математики як науки не лише за обсягом, 

системою та глибиною викладу, але й за прикладною 

спрямованістю питань [2]. Навчальний курс вищої математики 

постійно опиняється перед необхідністю долати протиріччя між 

математикою – наукою, що розвивається та стабільним ядром 

математики – навчальним предметом. Розвиток науки вимагає 

безперервного оновлення змісту математичної освіти, зближення 

навчальної дисципліни з наукою, відповідності її змісту 

соціальному замовленню суспільства.  

Сучасний етап розвитку вищої математики як навчальної 

дисципліни характеризується: 

 – жорстким відбором основ змісту;  

– чітким визначенням конкретних цілей навчання, 

міждисциплінарних зв’язків, вимогами до математичної 

підготовки студентів на кожному етапі навчання;  

– посиленням виховної та розвивальної ролі математики, її 

зв’язку з життям;  

– систематичним формування інтересу студентів до 

дисципліни та її складових [7]. Подальше удосконалення змісту 

вищої математичної освіти пов’язане із вимогами, що висуває до 
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математичних знань студентів практика: промисловість, 

виробництво, військова справа, сільське господарство, соціальне 

перевлаштування тощо. Рух за гуманізацію, демократизацію та 

деідеологізацію вищої освіти, характерний для розвитку 

вітчизняної педагогіки 90-х років, справив значний вплив і на 

зміст математичної освіти. У зв’язку із суттєвими відмінностями 

у побудові курсу вищої ма- тематики для вищих навчальних 

закладів різного спрямування (гуманітарного, технічного, 

економічного, фізико-математичного та ін.), виникає актуальна 

проблема «математичного стандарту», під яким розуміють зміст 

та рівень математичної підготовки [3]. У зв’язку із цим 

звернімося до предмету методики викладання вищої математики. 

Існують різні точки зору щодо змісту поняття «методика». Одні, 

визнаючи методику педагогічною наукою, розглядали її як 

часткову дидактику із загальними для усіх предметів 

принципами навчання. Інші вважали методику спеціальною 

педагогічною на- укою, що розв’язує всі завдання навчання і 

розвитку особистості через зміст дисципліни. Наведемо декілька 

прикладів визначень. Методика викладання математики – наука 

про математику як навчальний предмет та закономірності 

процесу навчання ма- тематики суб’єктів навчання з різними 

можливостями [5]. Методика навчання математики – це 

педагогічна наука про завдання, зміст та методи навчання 

математики. Вона вивчає та досліджує процес навчання 

математики з метою підвищення його ефективності та якості. 

Методика навчання математики досліджує питання про те, як 

потрібно викладати математику [5].  

Методика викладання математики – розділ педагогіки, що 

досліджує закономірності навчання математики на конкретному 

рівні її розвитку у відповідності із цілями навчання майбутніх 

фахівців, що поставило суспільство. Методика навчання 

математики покликана досліджувати проблеми математичної 

освіти, навчання математики та математичного виховання [5]. 

Методика викладання математики у вищій школі виникла з 

метою пошуку педагогічних раціональних шляхів та способів 

викладу математичного навчального матеріалу майбутнім 

фахівцям. Відомо, що розробка методики викладання математики 



64 

 

була розпочата чеським вченим Я. Коменським. А вперше 

виділилась як самостійна дисципліна у книзі І. Песталоцці 

(«Наочне вчення про число», 1803 р.). Мета методики навчання 

математики полягає у дослідженні основних компонентів 

системи навчання математики у вищій школі та зв’язків між 

ними. Під основними компонентами розуміють: цілі, зміст, 

методи, форми і засоби навчання математики [5].  

Предмет методики викладання вищої математики 

відрізняється винятковою складністю. Предметом методики 

навчання математики є навчання математики, що складається з 

цілей та змісту математичної освіти, методів, засобів, форм на- 

вчання математики [5]. На функціонування системи навчання 

математики впливає низка факторів: загальні цілі освіти, 

гуманізація та гуманітаризація освіти, розвиток математики як 

науки, приклад- на та практична спрямованість математики, нові 

освітні цілі та технології, результати досліджень у психології, 

дидактиці, логіці тощо, особливості майбутньої професійної 

діяльності (зокрема, економічної). Сукупність цих факторів 

утворює зовнішнє середовище, що справляє безпосередній вплив 

на систему навчання вищої математики у вищих навчальних 

закладах. Значна кількість компонентів зовнішнього середовища 

впливають на неї через цілі навчання математики [8]. Методика 

викладання математики зазнає у своєму розвитку багатьох 

труднощів, перш за все, з-за подолання розриву між математикою 

як навчальною дисципліною та математикою як наукою, а також 

з-за того, що вона є розділом педагогіки на стику філософії, 

математики, логіки, психології, кібернетики [5]. На сьогодні 

необхідність математичної складової при навчанні гуманітарним 

спеціальностям особливих сумнівів не викликає. Щоправда, її 

частка у загальному наборі навчальних дисциплін виглядає дещо 

скромно. Однією з причин такої ситуації, можливо є віднесення, 

наприклад економічної діяльності, до гуманітарної сфери знань, 

що за традиціями викладання ставить математичну складову у 

дещо ізольоване становище.  

 Вищезазначений теоретичний аналіз дав можливість 

визначити сучасні проблемні аспекти методики викладання 
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математики студентам вищих навчальних закладів, які можна 

класифікувати за наступними напрямами:  

1) Забезпечення фундаментальності математичної освіти у  

вищих навчальних закладах.  

2) Посилення професійної спрямованості навчання 

математики на математичних кафедрах через змістовний 

компонент (математичне моделювання професійних завдань, 

створення «банку завдань» між предметного характеру); через 

методичний компонент (контекстне та проблемне навчання, 

самостійна дослідницька діяльність, поєднання колективних та 

індивідуальних форм навчання); через мотиваційно- ціннісний 

компонент.  

3) Оптимальне поєднання фундаментальності та 

професійної спрямованості математичних курсів  вищих 

навчальних закладах. 

 4) Формування математичної культури студентів вищих 

навчальних закладів. 

 5) Удосконалення змісту курсу вищої математики.  

6) Комп’ютеризація навчання математики. 

 7) Організація різних видів самостійної роботи, розвиток 

пізнавальної самостійності.  

8) Інтенсифікація навчального процесу з математики.  

З вищезазначеного можна зробити висновок щодо 

відсутності загальної теорії навчання математики у вищій  школі, 

а також методик, які були б рекомендовані щодо використання у 

вищих навчальних закладах різного рівня. Теорія та методика 

навчання математики у вищій  школі є необхідною, оскільки без 

неї неможливо оцінити ефективність навчання студентів [4]. 

Таким чином,  одним із ефективних шляхів підвищення 

професійної підготовки  є прикладна та професійна 

спрямованість викладання курсу вищої математики, яка може 

бути забезпечена лише при розв’язанні основних завдань 

методики викладання вищої математики. З метою досягнення 

істотного підвищення рівня математичної підготовки студента у 

процесі навчання вищої математики необхідно, щоб вся 

методична система навчання цієї дисципліни (цілі, зміст, методи, 

засоби, форми навчання), а не лише деякі її компоненти, 



66 

 

спиралась на психолого-педагогічні основи, тобто на систему 

закономірностей, яка сконцентровує в собі знання психології, 

дидактики і відповідну методику застосування цієї системи при 

вивченні математики [ 1 ].  

Висновки. Зміст навчальної дисципліни вищої математики 

по- ступово змінюється з розширенням цілей освіти, появою 

нових вимог до майбутніх фахівців, зміною стандартів освіти. 

Окрім того безперервний розвиток самої науки, поява нових її 

галузей та напрямів, вимагає також оновлення змісту освіти: 

скорочу- ються розділи, що не мають практичної цінності, 

вводяться нові перспективні та актуальні теми. Одночасно із цим, 

не стоять на місці педагогічні науки, новий педагогічний досвід 

вводиться у практику вищої школи. Навчання студентів 

математики направлено на оволодіння ними системою 

математичних знань, умінь та навичок, необхідних для 

подальшого вивчення математики та суміжних навчаль- них 

дисциплін, для розв’язання практичних завдань, на розви- ток 

логічного мислення, просторової уяви, усної та письмової 

математичної мови, формування навичок розрахунків, перетво- 

рень, розв’язання рівнянь та нерівностей, інструментальних та 

графічних навичок. Швидке зростання обсягу наукової 

інформації, обмеженість терміну навчання у вищій школі та 

неможливість скорочення обсягу основ науки з метою включення 

нової інформації, перешкоджають проведенню реформ щодо 

модернізації вищої освіти, а тому готувати їх доведеться 

скрупульозно та суворо на науковій основі [11]. Існують 

приклади успішних експериментів щодо модернізації курсу 

математики для початкової школи та вивчення у ньому початків 

алгебри, що дозволило здійснити суттєву пропедевтику алгебри 

та геометрі у середній школі; включення у програму старших 

класів елементів вищої математики. Проте ці успіхи мають 

відношення до початкової або середньої школи, а проблеми 

вищої математики у вищих навчальних закладах залишаються, 

нажаль, поза увагою. Подальшими перспективним напрямами 

дослідження запропонованої проблеми є розробка відповідної 

теорії та методики викладання математики в вищих навчальних 
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закладах, а також узагальнена дидактична модель викладання 

математики. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Калинкіна С.І., викладач, практичний психолог 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Одним із найважливіших завдань реформування   вищої  

освіти   в   Україні   є посилення ролі самостійної навчальної роботи 

студентів технікуму. Це пов'язано як із вимогами до сучасного 

фахівця з вищою освітою, необхідністю займатися самоосвітою 

впродовж усього професійного життя, так і шаленим зростанням 

обсягу інформації, яку треба засвоїти. Останнім часом 

поширеними є такі поняття як «інформаційний вибух», 

«інформаційна криза». Тому дедалі важливішою проблемою 

вищої освіти є формування в студентів профілю «Соціальна 

робота» уміння самостійно орієнтуватись у бурхливому потоці 

наукової інформації, уміння самостійно поповнювати свої 

знання.  

Оволодіння професійними знаннями та уміннями 

відбувається лише через організацію власної пізнавальної 

діяльності. Передати знання неможливо, ними можна лише 

оволодіти, можна опанувати, привласнити, зробити своїми або 

засвоїти. Саме засвоєння є інтеріоризацією знань і умінь, тобто 

формуванням внутрішніх структур психіки через активну 

пізнавальну діяльність. 

Центральним пізнавальним процесом є мислення. Воно 

забезпечує розуміння матеріалу, тобто виявлення істотних ознак, 

рис і зв'язків. Розуміння - активний процес пошуку або 

конструювання смислу повідомлення, тексту, моделей, символів 
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та інших форм існування знань і інформації, а також 

інтерпретації смислу дій і вчинків інших людей, законів, 

правил, ідей тощо. 

Таким чином, засвоєння вимагає активної розумової 

(пізнавальної) діяльності загалом (і мислення, і пам'ять). 

Засвоєння - це перетворення матеріалу у форму індивідуальної 

діяльності, у здатність застосовувати його при розв'язанні 

професійних завдань. Якщо запам'ятав, але немає досвіду 

застосування в практичній діяльності, то який же це фахівець, 

котрий знає, але не вміє? (Як «соціальний робітник» у лапках). 

Поради студентам щодо самостійної пізнавальної 

діяльності: 

• у кожному тексті бачити інформацію суттєву й допоміжну 

(приклади); 

• шукати в інформації внутрішні зв'язки на основі аналізу 

тексту; 

• порівнювати нову інформацію з тим, що вже раніше відомо; 

• мати чітку мету, якої треба досягнути в результаті 

опрацювання тексту (конспект, тези, висновки тощо - зараз 

для багатьох це одне й те ж). 

Таким чином, професійну мотивацію можна розвинути 

лише через власну розумову активність студента, через активну 

самостійну пізнавальну його діяльність. Головне, щоб був 

порядок у думках і в зошитах. «Вагомою ознакою самостійної 

роботи є наявність внутрішніх спонукань і пов'язане з ними 

усвідомлення змісту і цілей роботи. Самостійна робота є 

конкретним виявом самостійності розуму»,- зазначає Н. В. 

Кузьміна. 

Внутрішньою передумовою успішної самостійної роботи 

студентів є рівень їх пізнавальної  активності  та  самостійності.   

Для  пізнавальної активності  в  навчанні характерним є 

стійкий інтерес до навчального матеріалу, зосередження на 

ньому уваги, спрямованість на подолання труднощів при його 

засвоєнні, виконання мисленнєвих операцій (аналізу і синтезу, 

порівняння тощо) для його розуміння. Психологи розрізняють 

три рівні пізнавальної активності: 

1) відтворююча активність - характеризується прагненням 
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особистості запам'ятати й відтворити навчальний матеріал, 

навчитися застосовувати його за зразком; відсутнє виражене 

бажання поглиблювати знання; 

2) інтерпретуюча активність - характеризується 

прагненням особистості усвідомити вивчене, пов'язати його з 

раніше засвоєним, оволодіти способами застосування знань у 

нових умовах; індивід більш самостійний, намагається знайти 

шляхи подолання труднощів; 

3) творчий рівень активності - характеризується 

прагненням особистості до пошуку нового, раніше невідомого 

способу розв'язування задачі (вирішення проблеми); 

наполегливість у досягненні мети. 

Навчальна самостійність виявляється в уміннях студента 

профіля «Соціальна робота» систематизувати, планувати, 

контролювати й регулювати свою навчально-професійну 

діяльність, власні пізнавально-розумові дії без безпосередньої 

допомоги й керівництва з боку викладача. У педагогічній 

психології виділяють такі рівні самостійної роботи студентів: 

На першому рівні студенти фактично здійснюють 

копіювання дій за поданим зразком. Одночасно відбувається 

ідентифікація об'єктів і явищ, розпізнавання їх шляхом 

порівняння з уже відомими зразками. 

Другий рівень становить собою репродуктивну діяльність, 

спрямовану на сприйняття інформації про різні властивості 

об'єкта, процесу чи явища, що загалом не виходить за межі 

запам'ятовування. Однак на цьому рівні вже розпочинається 

узагальнення прийомів і методів пізнавальної діяльності, їх 

перенесення на розв'язування складніших задач. 

Третій рівень розглядається як продуктивна діяльність 

самостійного застосування набутих раніше знань для 

розв'язування задач, що виходять за межі вже відомих зразків. 

Цей рівень самостійної роботи ґрунтується на здатності до 

індуктивних і дедуктивних висновків і узагальнень. 

Четвертий рівень становить собою самостійну творчу 

діяльність студента стосовно застосування наявних знань при 

розв'язуванні задач у зовсім нових, раніше не відомих ситуаціях, 
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в умовах визначення нових способів розв'язування задач, що 

ґрунтуються на процесах творчого мислення. 

Дослідження студентів показали, що кількість осіб із 

добре вираженою самостійністю становить 20 - 30%, близько 

15% студентів не здатні до самостійної роботи, решта ж (55 - 

65%) - характеризується середнім рівнем самостійності. 

Для розвитку самостійності студентів потрібно 

формувати такі вміння: 

• усвідомлювати і внутрішньо приймати цілі та завдання 

самостійної роботи; 

• визначати, систематизувати і встановлювати 

послідовність виконання завдання; 

• визначати і планувати послідовність дій (методів  і 

засобів),  необхідних для виконання завдання; 

• організувати    свою    роботу,    мобілізувати    наявні    

ресурси    для   розв'язання поставленого завдання; 

• самостійно контролювати свої дії, узгоджуючи їх із 

метою; якщо є потреба, то коригувати, уточнювати й 

регулювати; 

• оцінити результати своєї самостійної роботи та визначити 

її подальші перспективи; 

• налагодити   зв'язок   із   викладачем   для   презентації  

досягнутих   результатів   і отримання консультації. 

Важливою   передумовою   позитивної   мотивації   й   

ефективності   самостійної навчальної роботи студентів є 

розвиток у них творчості і пізнавальних здібностей. Вагому роль 

в мотивації навчальної діяльності та проведення самостійної 

роботи відіграє викладач спец. предметів, який на своїх заняттях 

повинен створити ситуацію успіху, зацікавити студентів та 

мотивувати їх на самостійне вивчення теми. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІКУМІ 

 

Клішина А.Г., Швайка Д.В., Харламова Л.Д. 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

В наш час у життя кожної людини все більше входять 

сучасні технології, які суттєво допомагають вирішувати безліч 

завдань, розширюють можливості спілкування та полегшують 

навчання. До перелічених технологій використовують різну 

термінологію англомовного походження (гаджети, віджети, 

девайси). Девайси (англ. device — прилад, пристрій), а саме, 

комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, розумні 

годинники – це самостійні, багатофункціональні пристрої, що не 

потребують додаткових підключень; гаджети (англ. gadget — 

пристосування, дрібничка) - допоміжні пристрої для виконання 

примітивних функцій, можуть вимагати додаткового 

підключення (USB гаджети, плеєр, цифровий фотоапарат); 

віджети (англ. widget) — інструменти у вигляді невеликої 

програми для швидкого доступу до інформації, чи сервісів, які 

часто використовується. Термін «гаджет» набув найбільшого 

поширення, як новітній пристрій із сучасними технологіями 

(мобільний телефон, смартфон, GPS-навігатор, ін.).  

Сучасний етап розвитку освіти в Україні та світі 

характеризується широким застосуванням новітніх технологій у 

навчальному процесі. Але матеріально-технічне забезпечення 

державних освітніх закладів не завжди відповідає стрімкому 

розвитку технологій у порівнянні з власними девайсами 

студентів. Тому проблема використання ІКТ для навчання 

математичних дисциплін в технікумі завжди потребує вивчення. 

Питання впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес досліджували відомі педагоги 

М. Жалдак, Ю. Рамський, Є. Вінніченко, О. Вітюк, Ю. Горошко, 

С. Шокалюк, Г. Михалін, С. Деканов та інші, але завдяки 

швидкому входженню новітніх технологій в сучасне життя, ця 

проблема завжди є актуальною. 
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Для сучасного використання ІКТ на заняттях з 

математичних дисциплін необов’язково мати комп’ютер або 

ноутбук. Власний смартфон або планшет студента дозволяє 

встановлювати різноманітну кількість додатків для вивчення 

математики, виконувати швидкі обчислення, розв’язувати різні 

типи рівнянь, будувати графіки функцій, кривих та поверхонь, 

досліджувати динаміку зміни їх вигляду при певних значеннях 

параметрів, тощо. Доступ до мережі Інтернет та нові інтерактивні 

онлайн технології (інтерактивні тести, відео, повні версії 

математичних систем і т. п.) надають можливості впроваджувати 

сучасні ефективні методики навчання. 

Desmos – графічний калькулятор, реалізований як додаток 

для браузера та мобільних пристроїв на декількох іноземних 

мовах. Він виконує такі завдання: графічне зображення розв’язків 

рівнянь та нерівностей, містить списки графіків, дозволяє 

виконувати інтерактивні зміни, встановлювати обмеження, 

використовувати полярну систему координат, будувати криві та 

поверхні другого порядку, розв’язувати задачі математичного 

аналізу та теорії ймовірностей та ін. При роботі за комп’ютером 

після реєстрації на сайті програми існує можливість створення 

власних інтерактивних рішень математичних завдань, які можна 

зберегти та поширити для використання. У вигляді віджетів 

(мобільних додатків) набула поширення інтерактивна система 

динамічної математики Geogebra, система математичного 

програмування MathLab та ін. 

Широкого використання набуло вітчизняне програмне 

забезпечення Gran (Gran1, Gran-2D, Gran-3D) для комп’ютерної 

підтримки курсу математики загальноосвітнього циклу та 

окремих розділів вищої математики, яке дозволяє вирішувати 

різнорівневі математичні задачі без використання складних 

алгоритмів програмування [1]. Кожна програма Gran потребує 

інсталяції на комп’ютер. 

Отже, впровадження інформаційних технологій, їх 

можливості не лише сприяють мотивації вивчення математики, 

але й полегшують її вивчення. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ 

ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕХНІКА-

ПРОГРАМІСТА 

 

Харламова Л.Д., викладач 

Ігдустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Професійна компетентність майбутнього фахівця з 

інформаційних технологій, за структурою, представленою 

Д. Щедролосьєвим складається з особистісних якостей, знань, 

умінь, спрямованості особистості, що формується в результаті 

взаємодії професійного досвіду (знань, умінь, навичок) й 

особистісних якостей [1]. 

Аналіз галузевих стандартів вищої освіти та результатів 

сучасних наукових досліджень у сфері підготовки фахівців 

комп'ютерних спеціальностей різних рівнів ступеневої освіти дає 

можливість стверджувати, що формування професійних 

компетентностей майбутніх техніків-програмістів відбувається, в 

основному, у процесі вивчення фахових дисциплін [2], але на 

основі ґрунтовних математичних знань, вмінь створювати 

математичні моделі задач та використовувати комп'ютерні 

технології для вирішення завдань професійного спрямування. 

У результаті спостережень, опитувань та анкетування 

науково-педагогічних працівників і студентів технічних 

спеціальностей технікумів та коледжів з’ясовано, що більшість 

студентів вважають математичні дисципліни «складними» з 

малим практичним застосуванням у майбутній професійній 

діяльності, мають низьку мотивацію до їх вивчення. 

Мета роботи: відобразити значення математичних знань в 
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професії програміста та запропонувати педагогічні засоби 

мотивації їх здобуття.  

Проблему професійної підготовки фахівців вивчали відомі 

вчені Н. Бібік, Б. Ельконін, П. М’ясоїд, Л. Пєтухов, 

А. Хуторський та ін. Проблеми формування професійних 

компетентностей фахівців з інформаційних технологій 

досліджували Е. Дейкстра, М. Смульсон, Б. Шнейдерман, 

Д. Щедролосьєв, Л. Зубик, В. Седов та інші. 

Мета, зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання 

математики студентів технікумів (коледжів), представлені у 

навчальній та робочій програмах математичних курсів з 

обов’язковою вимогою їх прикладної спрямованості як важеля у 

мотивації до навчання та формування математичної 

компетентності, яка є однією з базових професійної 

компетентності програміста. Проблема реалізації прикладної 

спрямованості математичних курсів на різних рівнях ступеневої 

освіти завжди актуальна. Найефективнішим засобом її вирішення 

є орієнтація змісту, методів та засобів навчання на здобуття не 

лише фундаментальних знань та вмінь з математики, але й вмінь 

застосовувати математику в суміжних науках та, в перспективі, у 

професійній діяльності. При такому підході, доцільним є 

застосовування проблемно-пошукових методів навчання; 

методів проектного навчання, інформаційно-комунікаційних 

технологій; методів колективної розумової діяльності; 

дослідницького методу навчання математики. Дидактичне 

забезпечення математичних дисциплін з комплексом питань, 

інтерактивних презентацій, проблемних ситуацій, 

диференційованих завдань тощо, як один із засобів навчання, має 

бути професійної спрямованості. Наприклад, різнорівневі 

диференційовані завдання можуть бути сформовані за такими 

вимогами: 1) завдання обов’язкового рівня розв’язуються 

безпосереднім застосуванням означень, формул, понять, теорем 

тощо з вказаної теми, не містять громіздких обчислень; 2) задачі 

середнього рівня потребують здійснення кількох логічних кроків, 

що приводять до самостійного застосування теоретичного 

матеріалу; 3) підвищений рівень складності завдань може містити 
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практичні завдання на обчислення, виконання яких вимагає 

більш поглибленого вивчення теми дисципліни; прикладну 

задачу, рішення якої потребує побудови математичної моделі з 

використанням математичного апарату конкретної теми або 

декількох тем курсу з обґрунтуванням його застосування, знань 

інших дисциплін (інформатики, економіки тощо); задачу 

професійного спрямування, для розв’язання якої доцільно 

скласти комп’ютерну модель (програму) або представити роботу 

над навчальним проектом. Орієнтовні теми навчальних проектів 

при використанні проектної технології: «Алгоритми лінійної 

алгебри та аналітичної геометрії в комп’ютерній графіці та у 

розробці комп’ютерних ігор»; «Прикладні задачі з вищої 

математики та їх розв’язання засобами систем комп’ютерної 

математики MathCad, MatLab, Maple, систем динамічної 

математики GeoGebra, Desmos та іншими програмними 

засобами»; «Олімпіадні завдання з інформатики, що 

розв’язуються методами математики (конкретного курсу)»; 

«Дослідження траєкторії руху об’єкта по кривій, яка задана 

рівнянням лінії другого порядку, методами лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, математичного аналізу»; тощо. 

Мотивувати студентів до виконання професійної 

діяльності можна на етапі перевірки правильності результатів 

обчислень завдань власними програмними засобами, умови яких 

відрізняються лише значенням змінної N (номером 

індивідуального варіанта). Можна запропонувати знайти 

математичні методи та алгоритми розв’язання задач на 

обчислення, що містять елементи гри, наприклад: 

1. Гра «Визначник 3×3». Правила: гравці вибирають знаки, 

після чого по черзі заповнюють матрицю 3x3 різними числами 

від 1 до 9. Чий знак має визначник отриманої матриці, той і 

виграв. Сума виграшу дорівнює модулю визначника. Яка сума 

найбільшого виграшу? 
2. Магічний квадрат – це квадратна таблиця, заповнена 

різними числами таким чином, що сума чисел у кожному рядку, 
кожному стовпці та на обох діагоналях однакова. Створити 
магічні квадрати другого, третього та четвертого порядків, 
обчислити їх визначники. Виграє той, хто найшвидше порахує. 

3. Задані координати n точок на екрані монітора. Знайти 
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номери пари точок, відстань між якими найбільша (вважати, що 
така пара точок єдина). 

Таким чином, процес підготовки майбутніх програмістів в 
технікумі передбачає практичну та професійну спрямованість 
навчання математичних курсів. Практична спрямованість 
навчання математики – це спрямованість змісту і методів 
навчання математики на оволодіння студентами методами і 
прийомами побудови аналітичних математичних моделей, 
створення підґрунтя для вивчення дисциплін природничо-
наукової та професійно-практичної підготовки. Професійна 
спрямованість навчання математичних курсів висвітлює 
значимість математичної освіти в професії програміста, сприяє 
більш ґрунтовному засвоєнню математичних знань, підвищує 
мотивацію до навчання, сприяє формуванню професійної 
компетентності техніка-програміста.  
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СТРУКТУРА ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 

«ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» 

 

Авраменко О.С., аспірант 

Глухівський національний педагогічний університет 

 

Нині у світі пріоритетним чинником формування 

конкурентоспроможності держави та бізнесу визначено охорону 

праці [1]. Варто відзначити, що поняття «безпечні умови праці» 

охоплює лише умови праці і не містить у собі якісної 

характеристики виконання фахівцем виробничих завдань. Це 

стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і 
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шкідливих виробничих чинників усунуто або вплив шкідливих 

виробничих чинників не перевищує гранично допустимих 

значень. У ст. 153 Кодексу законів про працю зазначено, що 

«працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо 

виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи 

здоров’я, або людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища» [2]. При цьому питання формування 

працеохоронної компетентності майбутнього інженера є 

актуальними й затребувані часом. 

Аналіз наукових публікацій і нормативних документів 

дає підстави стверджувати, що немає однозначного визначення 

поняття працеохоронної компетентності. Існують різні 

методологічні й теоретичні погляди на трактування окресленого 

поняття та процесу його формування. Теоретичною базою 

дослідження щодо підходів до побудови освітніх моделей 

фахівця є наукові доробки В. Анісімова, Л. Виготського, 

В. Пантани, В. Розова, В. Сластьоніна, Е. Смирнової, 

Л. Хіхловського, А. Ченцова, Г. Ягодіна та інших; теорію 

формування професійної компетентності досліджували 

Н. Брюханова, О. Ігнатьєва, О. Ларіонова, Н. Царькова та інші; 

змістовно-структурну базу охорони праці та процесу формування 

працеохоронних умінь майбутніх фахівців становлять розвідки 

В. Жданової, В. Зацарного, Р. Сабарно та інших. 

На основі аналізу теоретико-методологічних засад 

формування працеохоронної компетентності в процесі 

професійної підготовки під час навчання в закладі вищої освіти 

визначимо структуру працеохоронної компетентності майбутніх 

інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації». Вона 

виявляється в єдності трьох компонентів, зокрема: 

 потребово-мотиваційного (усвідомлення 

важливості створення безпечних умов праці в професійній 

діяльності, наявність потребово-ціннісних орієнтацій у контексті 

безпечної діяльності тощо); 

 знаннєво-оцінювального (знання про наявні 

небезпеки та їх безпечне усунення, аналіз ситуації з точки зору 

безпечності, прогнозування безпечності тощо);  
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 операційно-діяльнісного (особистісні якості: 

рішучість, ініціативність, ризикованість тощо та дії: прийняття 

рішення за наявності загрози; професійно-безпечне орієнтування 

тощо). 

Здебільшого процес професійної підготовки фахівців 

повинен бути переорієнтованим на вимоги суспільства, держави, 

роботодавця. Рівень фахової підготовки в закладах вищої освіти 

має відповідати вимогам і викликам сьогодення. Якісна 

професійна підготовка є підґрунтям прогресу суспільства та 

розвитку інфраструктури, гарантом конкурентоспроможності та 

кар’єрного зростання майбутнього фахівця. 

Таким чином, вищезазначене обумовлює нагальну 

необхідність у розробці та науковому обґрунтуванні моделі 

формування працеохоронної компетентності майбутніх 

інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації». 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Андрущенко А.П., Нога О.В., Хомлюк В.М., Харламова Л.Д. 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Згідно з новим Законом України «Про освіту» (від 

05.09.2017 № 2145-VIII) метою професійно-технічної освіти «є 

формування і розвиток професійних компетентностей особи, 
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необхідних для професійної діяльності за певною професією у 

відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку 

праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж 

життя» [1]. Професійне зростання особистості неможливе без 

реалізації принципів неперервної освіти, одним з яких є 

використання сучасних технологій, оновлення й систематичне 

поповнення знань, мотивація до навчання. 

Головними проблемами професійно-технічної освіти є 

вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 

пізнавального і творчого потенціалу його учасників, недостатнє 

використання новітніх педагогічних технологій. 

На сьогоднішній день покращена матеріально-технічна 

база закладів профтехосвіти, але в навчальному процесі 

недостатньо використовуються сучасні інформаційно-

комунікаційні та інтерактивні технології [2]. Це підтверджують 

результати анкетування та опитування учнів і педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів. 

Проблеми вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників, підвищення майстерності 

педагогічних працівників досліджували В. Курок, Л. Лук’янової, 

С. Рудишина, В. Ягупова, Л. Романенко, Н. Журавська, 

О. Коваленко, А. Маркова, Н. Ничкало, В. Олійник, 

В. Сластьонін, Н.  Оверко, М.  Бирка, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, 

О. М. Спірін, О. В. Співаковський та ін.  

З метою впровадження інноваційних технологій навчання, 

підвищення ефективності діяльності викладачів і майстрів 

виробничого навчання було розроблене навчально-методичне 

забезпечення уроків та виховних заходів з використанням 

комп’ютерних технологій, створено сайт «На допомогу 

педагогічним працівникам професійно-технічної освіти» та 

запропоновано шляхи використання інновацій у навчально-

виховній роботі. Підготовлені інструкції для роботи з сервісом 

FlipQuiz (https://flipquiz.me/) для створення інтерактивної гри; 

проектом Н5Р (https://h5p.org/) призначеним для створення 

різноманітного інтерактивного контенту: презентацій, відео, 

стрічок часу, інтерактивних плакатів, вправ, опитувань та ігор; 

онлайн-сервісом Triventy (http://www.triventy.com/) для 

https://flipquiz.me/
https://h5p.org/
http://www.triventy.com/
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створення опитувань і вікторин; Google-формами, що 

полегшують проведення анкетування та тестування. Можливості 

онлайн-сервісів дозволяють педагогам раціонально 

використовувати час на заняттях, активізувати навчальну 

діяльність учнів та заохочувати їх до здобуття та поглиблення 

знань і набуття нових вмінь. Для демонстрації можливостей та 

використання вказаного програмного забезпечення розроблено 

матеріали виховних заходів і конспекти уроків виробничого 

навчання та фахових дисциплін. 

Сучасні онлайн технології, інтерактивні методи навчання 

відіграють важливу роль у вирішенні завдань інноваційного 

розвитку професійної освіти, реалізації творчого підходу до 

організації навчально-виховного процесу, підвищення мотивації 

учнів до навчання, удосконалення професійно-педагогічних 

умінь інноваційної діяльності викладачів та майстрів 

виробничого навчання, дозволяють враховувати індивідуальні 

особливості кожного учня та підвищити ефективність освітнього 

процесу. Під час використання запропонованих технологій 

навчання учні набувають комп’ютерної грамотності та 

підвищують рівень інформаційної культури. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Гребеник Т.В., к.п.н.,доцент, директор,  

Рязанцев В.В., заст. директора 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Охорона праці – явище складне та багатогранне. Це один 

із чинників підвищення ефективності виробництва, показник 

розвитку суспільства та держави. «Охорона праці є запорукою 

забезпечення життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 

трудової діяльності, так як порушення вимог законодавства про 

охорону праці може призвести до нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань та інших випадків 

загрози життю або здоров’ю працівників, результатом чого може 

бути кримінальна відповідальність, інвалідність або смерть. 

Звідси випливає, що формування якісних знань з питань охорони 

праці та їх уміле використання в професійній діяльності є 

найважливішим критерієм безпеки праці» [1, с. 1]. При цьому 

слід відмітити, що державна політика з охорони праці 

ґрунтується безпосередньо на конституційному праві кожного 

громадянина (професіонала) на безпечні умови праці та сприяє 

забезпеченню постійного їх поліпшення. Отже, проблема 

підготовки фахівців у галузі охорони праці є актуальною та 

потребує вдосконалення. 

Проблему охорони праці в Україні досліджували такі 

вчені, як Г. Атаманчук, А. Водяник, М. Гандзюк, В. Гаращук, 

В. Жернаков, О. Лисюк, Т. Маматова, Н. Нижник, М. Осійчук, 

О. Полінець, В. Собченко, О. Сушинський, К. Ткачук, 

М. Халімовський, Г. Чанишева, В. Шестак та інші. Питанням 

пошуку ефективних механізмів розвитку охорони праці 

присвячені публікації М. Астахової, Н. Середи. Проблеми 

підготовки кадрів із охорони праці відповідно до вимог кредитно-

модульної системи вивчають Р. Борисюк, О. Гавриленко, 

О. Малишевська, Я. Семчук та інші. Т. Павленко розглядає 

взаємозв’язок цілей підготовки спеціалістів у галузі промислової 
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безпеки з організаційними формами навчальної діяльності. 

Л. Покроєва у своїх публікаціях досліджує необхідність 

формування цілісної системи навчання та перевірки знань із 

проблем охорони праці та безпеки життєдіяльності, організацію 

якісної підготовки та перепідготовки працівників галузі освіти. 

Студіювання економічних та соціальних аспектів охорони праці 

були проведені такими вченими: Є. Геврик, Г. Гогіташвілі, 

В. Жидецький, П. Ізуїта, Л. Керб, З. Яремко. Розвідки 

Е. Абільтарової присвячені визначенню та обґрунтуванню змісту 

професійної підготовки студентів у галузі охорони праці. У 

дослідженнях В. Огірцова, Р. Сабарно, А. Саркісова розкрито 

питання методики викладання охорони праці в закладах освіти. 

«Основи охорони праці» є нормативною дисципліною 

професійної підготовки майбутнього фахівця-професіонала. 

Вивчення даного курсу сприяє формуванню у здобувачів вищої 

освіти необхідного рівня знань і вмінь із «правових та 

організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни 

праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної 

безпеки, визначеного відповідними державними стандартами 

освіти» [2, с. 346]. 

У цьому контексті заслуговує на увагу точка зору 

О. Кобилянського, який зазначає, що лише випереджальний 

характер професійної підготовки кадрів у закладах вищої освіти 

забезпечить перехід суспільства від пріоритету захисту до 

пріоритету попередження небезпечних ситуацій, до безпеки 

життєдіяльності в цілому [3]. Повністю поділяємо думку 

дослідника та зазначимо, що здобуття знань і формування умінь 

з питань безпеки праці є вагомою складовою професійної 

підготовки. 

Орієнтація педагогічних технологій, методів і форм 

навчання в ході викладання предметів з охорони праці на 

формування мотивації до підвищення рівня сформованості 

працеохоронної компетентності здобувачів вищої освіти 

забезпечить готовність майбутніх фахівців до безпечної 

професійної діяльності – як власної, так і підлеглих. Зазначимо, 

що випускники вищої школи – майбутні керівники різних рівнів. 

Тож саморозвиток у цілому та з питань охорони праці зокрема 



84 

 

забезпечить відповідний та затребуваний сучасністю рівень 

готовності до ефективної та безпечної професійної діяльності. 

Таким чином, професійна підготовка майбутніх 

професіоналів залежить від ряду факторів, зокрема ефективного 

викладання курсу «Основи охорони праці». Важливими є 

питання методики навчання, забезпеченість дидактичними 

матеріалами, використання сучасних технологій навчання тощо. 

Подальші наукові розвідки зорієнтовані на проблеми 

вдосконалення форм і методів викладання курсу «Основи 

охорони праці» та організацію позанавчальної діяльності з 

даного питання. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ДІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

 

Кабанова О.Є., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У загальній системі всебічного розвитку людини фізичне 

виховання займає важливе місце. Особливий інтерес викликають 

спортивні ігри. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000044
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000044
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При навчанні спортивним іграм необхідно формувати у 

дітей інтерес до фізичної культури, а також потреба до 

самостійних занять.  

Ігровий метод може бути реалізований за допомогою гри і 

вправ в ігровій формі.  

При реалізації задач, що стоять на етапі ознайомлення з 

технікою рухової дії, можуть бути використанні імітаційні ігрові 

вправи, близькі по техніці виконання рухових дій, що 

вивчаються, що сприяє створенню правильного уявлення про 

рухову дію, що вивчається. 

Ігровий метод виступає повноправним способом 

закріплення техніки вправ і формування навику вищого рівня.  

Ігрова форма проведення заняття є основою методики 

навчання спортивним іграм. Заняття повинне проходити як 

цікава гра. 

Навчання спортивним іграм протікає успішніше при 

реалізації всіх загально дидактичних принципів.  

 

Вправи і рухомі ігри, вживані при навчанні і вдосконаленні  

рухових дій 

1. Перекидання м’яча партнеру зручним для дітей способом. 

2. Перекидання м’яча  правою (лівою) рукою, ловіння його 

двома руками. 

3. Ходьба з підкиданням м’яча і ловінням його двома руками. 

4. Передача м’яча двома руками від грудей в стінку і ловіння 

його.  

5. Передача м’яча двома руками від грудей стоячим на місці 

парами. 

6. Передача м’яча двома руками від грудей при русі парами. 

7. Ловіння м’яча і передача його однією рукою від грудей в 

русі. 

8. Передача м’яча в шерензі по кругу (вправо, вліво). 

9. Передача м’яча в колонах з переходом в кінець своєї, а потім 

протилежної колони. 

10. Ведення на місці правою (лівою) рукою. 

11. Ведення м’яча на місці правою (лівою) рукою з подальшою 

передачею м`яча двома руками (довільним способом).  
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12. Ведення м’яча на місці по черзі то правою, то лівою рукою. 

13. Ведення м’яча просуваючись кроком. 

14. Ведення м’яча із зміною напряму пересування, швидкості 

пересування, висоти відскоку м’яча. 

15. Ведення м’яча правою (лівою) рукою і зупинка. 

16. Кидання м’яча в баскетбольний щит. 

17. Кидок м’яча в корзину двома руками від грудей з місця. 

18. Кидок м’яча в корзину однією рукою від плеча після ловіння 

його. 

 

Вправи, що готують до навчання техніки  

передачі-ловіння м’яча 

1. Кидання м’яча вгору і ловіння його однією або двома 

руками. 

2. Перекидання м’яча партнеру зручним способом, однією і 

двома руками.  

3. Ходьба з підкиданням м’яча і ловінням його двома руками. 

4. Передача м’яча двома руками від грудей в стінку і ловіння 

його. 

Вправи, що готують до ведення м’яча 

1. Удари м’ячем об підлогу однією рукою і ловіння його двома 

руками стоячи і при ходьбі. 

2. Ведення м’яча на місці правою і лівою рукою. 

3. Ведення м’яча на місці правою і лівою рукою з подальшою 

передачею м’яча двома руками довільним способом. 

4. Ведення м’яча, зупинка кроком і передача м’яча. 

5. Ведення м’яча навкруги себе. 

6. Ведення м’яча із зміною швидкості і напряму пересування. 

 

Вправи, що готують до кидка м’яча в корзину 

1. Перекидання м’яча через сітку натягнуту вище за голову 

дитини (довільним способом). 

2. Кидання м’яча в обруч розташований на підлозі, з  

3. відстані 2-2,5 метри , знизу, зверху і через голову. 

4. Удари м’ячем об підлогу і кидки його в баскетбольний щит. 

5. Кидок м’яча в корзину зручним для дітей способом. 

6. Кидок м’яча в корзину після ведення з фіксацією зупинки. 
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Рухливі ігри, що використовуються на заняттях 

фізичного виховання 

1. «Боротьба за м’яч».  

2. «Кого назвали, той ловить м’яч». 

3. «М’яч ведучому». 

4. Передав-сідай». 

5. «Перестрілка». 

6. «М’яч капітану». 

7. « П’ять кидків». 

8. «Обжени  м’яч». 

9. «Грай, грай м’яч не втрачай». 

Перевага ігрового методу, на погляд сучасної педагогіки, 

полягає в тому, що ініціатива в навчанні виходить не тільки від 

педагога, як це спостерігається в більшості інших методів. В грі 

дитина з великим інтересом і полюванням виконує те, що зовні 

неї йому здається дуже важким і не цікавим. Внаслідок такої 

спільності цілі, одержувані знання мають більш міцний характер. 

Крім того, гра створює ідеальні умови для вживання одержаних 

знань на практиці в процесі рішення ігрової задачі. 

 

Список використаних джерел 

1. Былеева Л.В. Подвижные игры: Учеб. пособие для ин-тов физ. 

кул Изд. 5-е, перераб. и доп. / Л.В. Былеева, И.М. Короткое – 

М.: Физкультура и спорт, 1982, 224 с., ил.  

2. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. 

учебных заведений физ. культ. – Изд. 3-е, перераб., доп./Под 

ред. Ю.И. Портных.- М.: Физкультура и спорт, 1984, 344 с., ил. 

3. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной 

школе.Пособие для учителей. / В.М. Качашкин. Изд. 2-е, доп. 

и перераб. М.: «Просвещение», 1978, 207 с., ил. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Котлярова Л.П., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Видатні люди у свій час думали над тим, як подолати мовні 

бар’єри між народами. Деякі шукали вихід у створенні єдиної 

штучної мови для всіх людей на Землі. 

Інші намагались спростити існуючі мови. Але народи не 

сприймали штучних мов; вони не збиралися відмовлятись від 

своїх культурних традицій та багатих можливостей національної 

мови. Переклад з однієї мови на іншу - ремесло, яке існує ще з 

незапам’ятних часів. 50 - 100 тисяч років тому назад різні 

племена спілкувались між собою, і вже тоді виникла потреба в 

перекладі. Але з розвитком культури та науки виникло питання: 

«як перекладати?». Зараз переклад науково - технічної літератури 

є окрема дисципліна, яка поєднує лінгвістику з одного боку, і 

науку та техніку - з іншого. У наш час переклад став у центрі 

людських проблем. Життя потребує тісного спілкування з 

іншими народами. 

У зв'язку з розвитком науково - технічного співробітництва 

України з зарубіжними країнами і поширенням обміну 

інформацією вміння перекладати іншомовну літературу 

наукового та технічного характеру набуває особливого значення. 

Технічний переклад є посередником, без якого обмін науково 

технічною інформацією був би неможливим. Ефективне 

використання науково технічної інформації дозволить 

прискорити темпи науково технічного прогресу. 

Сучасні інформаційні технології - це форми і методи 

передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв 

зв’язку(телебачення, комп’ютеризація, Інтернет та мобільна 

мережа зв’язку). 

Інноваційні методи навчання це -сучасні технологічні 

форми, методи та засоби надання постачальником освітньої 

інформації і засвоєння цієї інформації користувачем. 
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Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від 

використання традиційних засобів передачі та отримання 

інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка 

і крейда до персонального комп’ютера, комп’ютерних класів з 

інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні 

дошки і програмне забезпечення) та інформаційного поля 

діяльності- всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. 

Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет - це найкращий та 

найзручніший засіб отримання та передачі інформації, в тому 

числі і надання освітніх послуг. На основі Інтернетмережі і 

створюються зацікавленими організаціями надсучасні технології 

користування інформацією. І хоч Інтернет сам по собі і не є 

комерційною організацією та нікому не належить, але система 

DNC Інтернету знаходиться під контролем та управлінням 

транснаціональних компаній і державних органів, тому на 

послуги надання та використання інформації постачальники та 

користувачі змушені витрачати значні кошти. В зв’язку з цим, 

сучасний Інтернет представляє собою величезні об’єми 

електронної комерції, по суті це торгівля інформацією. 

Постачальники даних технологій під керівництвом 

зацікавлених державних та приватних комерційних структур 

переслідують ціль створення Єдиного Електронного 

Інформаційного Простору для надання освітніх та інформаційних 

послуг користувачам з метою впливу на формування світогляду 

та свідомості людини електронними засобами, бо перш за все, 

людина є постійно довершеним джерело засвоєння та передачі 

інформації. 

 

Інтерактивна біла дошка стає інтерактивною за рахунок 

під’єднання до комп’ютера, який має спеціальне програмне 

забезпечення. Трьома основними компонентами, необхідними 

для роботи, є біла дошка, комп’ютер з сумісним з нею 

програмним забезпеченням і проектор, що передає зображення з 

комп’ютера на дошку. Також необхідний особливий маркер 

(ручка) або просто рука , якими можна рухати зображення на 

екрані, що зазвичай можна робити і комп’ютерною мишкою . 
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Інтерактивні дошки мають різні розміри ,а також можуть 

бути пересувні або стаціонарні. Є також дошки без проекторів, 

але вони найдорожчі.  

Головною перевагою інтерактивної дошки з комп’ютером і 

проектором є можливість писати на дошці та взаємодіяти з 

екраном безпосередньо перед групою студентів, замість того, 

щоб бути прив’язаним до комп’ютера і миші. 

Спираючись на нові технології, вчителі іноземної мови 

розширюють можливості навчального процесу за допомогою 

використання мультимедійних презентацій у навчальному 

процесі. Таким чином учні вчаться  

- читати з метою вибіркового отримання інформації;  

- точно записувати необхідну інформацію;  

- оформляти короткі повідомлення; 

- точно і стисло викладати думку; 

- визначати тему та основні ідеї тексту і записувати їх;  

- формулювати своє ставлення до прочитаного;  

- оформляти пункти плану; 

- користуватися словником і довідковою літературою. 

Застосовуються білі дошки і в нашому технікумі. 

Викладачі і студенти вже відчули їх так званий «суперефект». Ми 

бачимо кольорове зображення на повний екран як тексту, так і 

картинок чи відео, інтерактивних вправ, вихід в Інтернет тощо. 

Ми також можемо підкреслювати або виділяти слова різними 

кольорами , застосовувати різні шрифти чи використовувати 

додаткові функції, щоб сховати або показати зображення на 

екрані. Зміст попередніх занять можна архівувати, зберігати і 

накопичувати у комп’ютері. Особливо ефективні інтерактивні 

дошки під час презентації, тому що вчитель може привернути 

увагу всіх студентів до екрану, а також щоб відвернути увагу 

студентів від себе. Як і кожний новий засіб , дошка тільки тоді 

ефективна, коли нею правильно користуються. Адже є загроза, 

що аудиторії з інтерактивними дошками сприятимуть 

домінуванню вчителя і перетворять студентів на пасивну 

аудиторію . Хоча, як наголошують виробники інтерактивних 

дошок, учні можуть самостійно працювати з дошкою і навіть 

керувати деякими фрагментами уроку. 
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Діапазон використання комп‘ютера в навчально-

виховному процесі дуже великий: навчання, тестування, гра. 

Комп‘ютер може бути як об‘єктом вивчення, так і засобом 

навчання. Студенти, які користуються комп‘ютером, повинні 

оволодіти основами комп‘ютерних знань. Вони повинні 

навчитися запам’ятовувати файли, знати клавіатуру, знати 

правила користування дисками, та інше Учні опановують 

комп‘ютерну термінологію англійською мовою, вивчають значну 

кількість лексичних одиниць, опрацьовують велику кількість 

текстів і діалогів. Вони вчаться виконувати на комп‘ютері 

наступні операції: 

- набирати, запам'ятовувати та друкувати текстові файли в 

програмі Word; 

- сканувати малюнок, обробляти його комп‘ютерну версію 

в програмі Ulead Photo та друкувати; 

- писати, відправляти та отримувати електронне 

повідомлення в програмі Outlook Express або за допомогою 

поштової скриньки на вебсайті ukr.net; 

- знаходити необхідний вебсайт і закачувати інформацію;  

- виконувати тестові завдання в режимі on-line; 

- робити фотознімки цифровою камерою і переносити їх в 

комп‘ютер для подальшого використання; 

- користуватися електронною енциклопедією “Encarta”;  

- знаходити, копіювати та використовувати необхідний 

текстовий та ілюстративний матеріал; 

- працювати в навчальних комп‘ютерних програмах “Sing 

and Learn English”, “English Triple Play Plus”, “Learn and Speak 

English”; 

- створювати мультимедійну презентацію в програмі 

Microsoft Power 

Point. 

Сучасний комп‘ютер приваблює студентів тим, що він є 

універсальною іграшкою, рівноправним партнером, терплячим 

товаришем, мудрим наставником. Учителям комп‘ютер 

допомагає краще оцінити здібності і знання студентів, спонукає 

шукати нові, нетрадиційні форми та методи навчання. 
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     Комп‘ютер відкриває нові можливості для творчого 

розвитку як студентів, так і вчителів, дозволяє звільнитися від 

одноманітності традиційного курсу навчання, розробити нові ідеї 

та вирішити більш цікаві та складні проблеми. 

     Комп‘ютер є потужним засобом підвищення 

ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі 

навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, 

цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація студента до 

навчання. Новизна роботи з комп‘ютером підвищує інтерес до 

оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за 

ступенем складності. Комп‘ютер дозволяє позбутися однієї з 

головних причин негативного ставлення до навчання - 

відсутності успіху. Працюючи на комп‘ютері студент має 

можливість довести до кінця вирішення завдання. 

Комп‘ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї 

діяльності, дозволяє учням побачити результат своїх дій. 

Контроль здійснюється об’єктивно та своєчасно. 

Використання комп‘ютерної техніки робить урок 

привабливим та сучасним. Заняття, на якому відбувається 

індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність 

студентів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, 

увага, пам'ять, мова, уява, інтерес до навчання. Заняття, на якому 

з‘являються нові можливості для розвитку гармонічної 

індивідуальності, здібної до колективної співпраці. 

Але необхідно пам’ятати, що довготривале використання 

комп’ютера на заняттях може призвести до негативних змін у 

здоров'ї учнів, до їх неспроможності самостійно сформулювати 

власну думку, може з’явитися залежність підлітків від всього 

того привабливого, що пропонують соціальні мережі Інтернету. 

Подана студентами інформація може бути використана у 

корисних цілях комерційних структур. 

Література 

1. Іноземні мови в навчальних закладах. № 3,5-6 2008 р. 

2. Іноземні мови в навчальних закладах. № 1,2,3 2009 р. 

3. Сумина Г.А., Ушакова Н.Ю. Использование мультимедийных 

технологий в учебном процессе вуза. С. 32-40 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАНДАРТАМИ АРМІЙ НАТО 

 

Митрофаненков О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

При викладанні наступного матеріалу студентам,  перш за 

все, слід пояснити призначення і особливості застосування 

перелічених засобів надання медичної допомоги. 

Існує до медична, медична і медична спеціалізована 

допомога. 

Поранених можна поділити на: 1) некритичних, 2) ті, хто 

зможуть жити при власній допомозі (12-25%), 3) важкі, з 

критичними пораненнями. 

Поле бою умовно можна поділити на три зони:  червону, 

жовту і зелену. В червоній зоні тільки накладають турнікет і 

ставлять назофарингельну трубку. В жовтій зоні перевіряють 

турнікет та назофарингельну трубку, виконують тампонування 

рани. В зеленій зоні надають більш суттєву допомогу. 

Зауваження! Поранена людина може перебувати у 

шоковому стані і її поведінка може бути неадекватною. При 

намаганні допомогти пораненому можна у відповідь отримати 

від нього "дружній" вогонь зі зброї, тому при наближенні до 

нього слід постійно з ним розмовляти, звертатися за його ім'ям, 

нагадувати події з минулого. Поранений не повинен сприйняти 

спробу допомоги як загрозу для себе. 

Виносити пораненого самостійно краще одним з трьох 

способів: 1) взявши пораненого під руки з за спини і 

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/liter/htm#01
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переміщуючись самому спиною вперед і роблячи коливальни 

рухи тілом, що нагадують маятник.  2) лежачі, перекотивши 

пораненного собі на груди відповзати у бік свого підрозділу, 3) 

виконавши захват "вітряк" – тоб то, поклавши пораненного собі 

на плечі з утриманням його ноги і руки, або обох рук. Якщо 

пораненного виносять на носилках, то виносити слід головою 

назад – це зменьшує ризо забиття голови пораненного при 

падінні того, хто несе його першим або з боку зустрічних гілок 

дерев та кущів. 

За стандартами армій НАТО в комплект медичної сумки 

парамедиків входить ряд спеціальних засобів надання первинної 

допомоги. 

1. Назофарингеальна трубка 

Блокування повітряних шляхів і дихання - одна з трьох 

основних предотвратімих причин смерті на полі бою. Саме для 

запобігання порушень дихання і використовується 

назофарингеального повітропровід - медичний пристрій, 

призначене для механічного відновлення прохідності дихальних 

шляхів в області носоглотки.  Назофарингеальна трубка запобігає 

аспірації – втягуванню у легені блювотних мас. 

Назофарингеального повітропровід (Nasopharyngeal 

Airway або NPA) - це гнучка полімерна трубка, що вставляється 

в ніздрю потерпілого для відновлення прохідності повітря. 

Довжина і ширина воздуховода може відрізнятися, але більшість 

з них обладнані зрізом з одного боку, який призначається для 

зручності просування воздуховода в ніздрю. З іншого боку 

назофарингеального повітропровід часто має розширення у 

вигляді гриба, що протидіє подальшому зануренню воздуховода 

всередину ніздрі при транспортуванні або переміщенні 

постраждалого. До того як повітроводи стали відливатися з 

грибками, вони, до речі, фіксувалися протикає зовнішнього кінця 

безпечної шпилькою, що дозволяло повітрю вільно переміщатися 

всередині воздуховода, при цьому не дозволяючи йому 

провалитися остаточно. 

Обирання розміру трубки: від мочки вуха до кінчика носу. 

Існують 7, 8, 10 розміри (стандарт США). На практиці розмір 
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трубки повинен сягати від кінчику носу до мочки вуха 

пораненого 

Після встановлення трубки необхідно перевернути 

пораненого на бік на протязі 20 секунд. 

2. Турнікет – пристрій для пере тискання крові при 

пораненнях кінцівок. Турнікет складається із ременя, карабінної 

пряжки, важіля для затискання ременя, фіксатору важілю і 

пластикового поля для відмітки часу накладання турнікету. У 

бійців одного підрозділу турнікети у згорнутому вигляді повинні 

розміщуватися в одному місці на одязі – це полегшить 

парамедику або бійцям підрозділу пошук турнікету під час 

надання першої допомоги.   Час накладання турнікету слід 

написати на пластиковому полі. Бажано черех кожні 15 хвилин 

ослаблювати турнікет приблизно на 10 секунд. Максимальний 

час фіксації турнікету влітку – не більше 2 годин, взимку – не 

більше 1 години. При більшій фіксації турнікету може початися 

відмирання тканин кінцівки. В Україні виробляють декілька 

типів турнікетів, зокрема турнікети "Січ" і "Пітон-2". 

3. Декомпресійна голка – застосовується при наявності у 

пораненого пневмотороксу. Пневмоторокс – це потрапляння 

повітря між грудною клітиною і легенями у результаті поранення 

легень. Наслідком цього є зміна тиску у легенях і вони 

"зліплюються", припиняючи свою роботу. Декомпресійна голка 

дозволяє випустити повітря з грудної клітини. Ставити голку 

можна під першим і під другим ребрами. Під третім ребром голку 

ставити не можна – в цьому місті підходить багато нервових 

закінчень, що викликає больові відчуття у пораненого. Голка 

містить спеціальну трубку, яка лишається у рані постраждалого 

на протязі 40-60 хвилин – через неї виходить залишкове повітря. 

Голка буває трьох розмірів: 1,75; 2 та 2,25 дюймів. Якщо є 

відкрите поранення грудної клітини, то його слід закрити 

водонепроникним матеріалом з обох боків поранення, наприклад, 

спеціальними поліетиленовими прокладками (або кусками 

поліетилену ) і зафіксувати їх бінтом. 

Якщо в рані на грудях знаходиться зовнішній предмет (ніж, 

гілка, кусок арматури), то виймати його не можна (!!!) – 

поранений може померти від гемотораксу (потрапляння крові в 



96 

 

плевральну порожнину). Предмет слід зафіксувати пластирєм або 

бинтами. Рану промивати також не слід. 

4. Ізраільський  бандаж. «Ізраїльський бандаж» – це 

стерильна пов’язка, призначена для контролю кровотечі. Бандаж 

запакований двічі, що забезпечує його стерильність. Зовнішнє 

пакування може також використовуватися як перев'язувальний 

матеріал при пневмотораксі. 

Особливостями цієї пов'язки є: 

1) Зовнішня частина пов'язки стала еластичною, що сильно 

поліпшило її закріплення на місці поранення; 

2) Вшита прокладка є потовщеною і її можна застосовувати 

при тампонуванні рани. 

3) Традиційна шпилька, якою комплектувався 

перев'язочний пакет, змінилася більш зручною пластиковою 

засувкою; 

4) З'явилася опора для обмотування в формі півмісяця - так 

званий «аплікатор тиску», за допомогою якого можна 

закріплювати частину тканини під час перемотування. 

Бандаж існує у двох розмірах − 4 і 6 дюймів і застосовує 

безперервний і додатковий тиск на рану. 

5. Пакет для тампонування. Це пакет, який містить бінт 

із  спеціальним просоченням. Цим бинтом слід затиснути рану на 

всю її глибину, після чого закріпити пластирем, звичайним 

бинтом, або "ізраїльським бандажем".  

На бинт можна насипати гемостатик (кровозупинний 

препарат) або препарат целекс. Целекс у формі порошку при 

потраплянні до рани діє як піна. УВАГА !!! При потраплянні до 

очей або до легень целекс є дуже небезпечним, тому перед його 

застосуванням  слід одягти гумові рукавички.  

Гемостатик в рані слід тримати 120-180 секунд. 

Гемостатик слід накладати у "жовтій зоні". Порядок 

наступний: турнікет – гемостатик – бандаж. 

6. Термоковдра (рятувальна ковдра) – це ковдра, 

призначена для зменшення тепловтрат чи перегрівання 

людського тіла в екстрених випадках. Являє собою тонку плівку 

з поліетилену, покриту металізованим відбиваючим матеріалом 

(зазвичай золотистого і сріблястого кольору), який відбиває до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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80 % випромінюваного тілом тепла та інфрачервоне 

випромінювання. Ковдру виготовляють напиленням тонкого 

шару алюмінію на плівкову основу. 

Рятувальні ковдри зазвичай включаються в аптечки першої 

допомоги. За свою водостійкість, вітростійкість і малу вагу (50 г 

для ковдри розміром 210 на 130 см), вони набули певної 

популярності у парамедиків. 

 

 

E-LEARNING  AS THE EDUCATIONAL  OPTION 

 

Romanchenko T.V., lecturer 

Polytechnical School of Konotop Institute of Sumy State University 

 

The growing popularity of using IT-technologies in teaching 

and learning has lead to the up-to-date trend in education. Thus the 

new term has appeared that  is e-learning (Electronic Learning). The 

concept of present-day kind of e-learning and  is the subject of this 

research. 

E-learning is structured, purposeful use of computer 

technologies to support the learning process allowing a student or 

teacher to educate or be educated on any subject, from anywhere, at 

any time. The central element of the e-Learning environment is the 

distance learning system. It is based on network technologies, is the 

integration of educational methods and capabilities of nternet 

technologies. It includes electronic textbooks, educational services 

and technologies. 

Modern students and schoolchildren are basically a network 

generation, for which the electronic method of obtaining information  

is the average component of life. Information and communication 

technologies have become their working tool.   

E-learning  provided via the Internet, it is also related to distance 

learning - when students and teachers do not have a traditional type of 

classroom setting and  receive their materials through the  email 

system and are taught through the use of tapes, CDs, DVDs, and other 

means. Besides it can  have multiple values: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


98 

 

- individual work with electronic materials, using a personal 

computer, PDA, mobile phone, DVD player, TV; 

- getting an  advice, assessments from a remote (territorial) 

expert (teacher) , the possibility of remote interaction; 

- creation of a distributed community of users (social networks); 

- timely 24-hour delivery of e-learning materials; 

-  formation and improvement of information  

-the development and promotion of innovative educational 

technologies 

- ability to develop web-based learning resources; 

- the ability to get up-to-date knowledge at any time and place 

in any available point of the world; 

- accessibility of higher education to persons with special needs 

of psychophysical development. 

Enrolling in an online course is just like registering for a 

traditional school; students are given  a password which allows them 

to sign into their portal, they need to go through admissions, financial 

aid, and counseling services. E-Learning is increasingly very popular 

for those who are unable to attend a traditional classroom; full time 

employees can easily find time to work on homework and study 

without having to drop to part time hours or leave their job. Classes 

are flexible, many teachers  have office hours at certain times and  

have scheduled discussions that students are required to attend. 

Homework assignments are given out, usually with a week timeline. 

Students are usually directed to turn in their assignments through an 

online email system provided by the school. This is usually set up so 

that a student's class can be selected and then will list the emails of 

both the instructor and every student in the class. E-learning schools 

usually don't take as long as that of a traditional school system. Some 

majors can be completed as little as one year, though most take two 

years. 

Of course, e-learning has its advantages, but also disadvantages. 

The advantages are determined by the low cost of operation, the 

absence of geographical and time restrictions, wide possibilities of 

using multimedia, mobility. Inconveniences are determined by the 

duration of the initial development, the need to change the corporate 

culture in the field of training, the absence of objective information 
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about the quality and effectiveness of distance-learning as well as 

absence of the well-qualified staff. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У 
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Туманова Ю.В., завідувач навчально-методичним кабінетом 

Охріменко С.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

Персональний веб-ресурс викладача має можливість 

віртуального самоконтролю якості знань студента у вигляді 

набору модульних та тематичних тестів [1]. 

Використовуючи тести можна виявити рівень володіння 

предметними та позапредметними вміннями, дати якісну 

характеристику знань та вмінь. Кількість тестових завдань, 

об’єднаних в одному внутрішньо-ресурсному тесті, визначається 

поняттям «Довжина тесту».  

Для тематичної перевірки знань студентів можна 

використовувати внутрішньо-ресурсний тест довжиною в 10-20 

тестових завдань. При вивченні дисципліни «Інженерна графіка» 

такий контроль доцільно здійснювати після виконання графічних 

робіт. 

Підсумкова перевірка знань та вмінь навчального курсу 

вимагає включення до внутрішньо-ресурсного тесту від 60 до 120 

тестових завдань. 

Використання різних типів тестових завдань надає більші 

можливості для аналізу якості знань та вмінь студентів. Бажано, 

http://www.businessenglishsite.com/
http://www.esl-galaxy.com/
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щоб ці типи тестових завдань повторювались у внутрішньо-

ресурсних тестах з кожного розділу дисципліни [1; 2]. 

Програмні ресурси системи Moodle дозволяють 

створювати різні типи тематичних та модульних тестів для 

перевірки якості знань майбутніх фахівців вищих технічних 

навчальних закладів (див.рис.1-2): 

- тест на вибір вірної відповіді (в системі Moodle: 

множинний вибір); 

- тест на встановлення вірної послідовності (в системі 

Moodle: на відповідність); 

- тест на встановлення відповідності (в системі Moodle: 

правильно-неправильно); 

- тест на імпорт питань (в системі Moodle: коротка 

відповідь, числовий); 

- інтегрований тест (в системі Moodle: універсальний 

конструктор питань у вигляді есе) [3]. 

Під час проходження внутрішньо-ресурсного модульного 

чи тематичного тестування програмні ресурси 

віртуальнонавчального середовища фіксують дату проходження 

тесту та констатують час, який було витрачено на його 

проходження. 

Дата проходження внутрішньо-ресурсного тесту 

констатує факт його проходження або відсутності проходження 

у встановлений термін. Фіксування початку і кінця модульного 

чи тематичного тесту дозволяє зробити висновок про можливість 

використання додаткових навчальних засобів під час 

проходження тесту [1]. 

Ресурси віртуально-навчального середовища надають 

можливість констатації факту кількості проходження студентом 

тематичного чи модульного тесту. Фіксування дат проходження 

внутрішньо-ресурсних тестів дозволяє з’ясувати своєчасність 

проходження тесту (див.рис.3-4). 
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Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
 

 
 

Рисунок 4 

 

Отже, можливості доцільного застосування тестових 

завдань у персональному веб-ресурсі викладача при вивченні 

дисципліни «Інженерна графіка» підтверджуються перш за все 

організацією спільної роботи викладача і студентів та 

організацією інтерактивного спілкування «питання-відповідь». 
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Перспективним також є  застосування тестових завдань у випадку 

значного збільшення обсягу самостійної роботи студентів тощо. 
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