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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 3 



 Том 4. Выпуск 2 (43)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

ЦИТ: 216-003 
УДК 37 

Суворова Т.Н., Исупова Н.И. 
НОВЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», 

 г. Киров, Московская, 36 
Suvorova T.N., Isupova N.I. 

NEW TYPES OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
IN THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Vyatka State University, Kirov, Moskovskaya, 36 
 

Аннотация. В статье показаны возможные пути решения задач, стоящих 
перед современным образованием, с использованием системно-
деятельногостного подхода. Достижение новых образовательных результатов 
возможно только на основе формирования новых видов учебной деятельности 
и нового содержания образования. Реализация новых видов учебной 
деятельности и нового содержания образования возможна только в условиях 
современной информационно-образовательной среды, построенной на основе 
средств информационных технологий, поскольку она обладает необходимыми 
дидактическими возможностями. В статье приведена классификация видов 
учебной деятельности и обосновано применение средств информационных 
технологий для их поддержки и реализации.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, образовательный 
результат, учебная ситуация, виды учебной деятельности, взаимодействие 
участников образовательного процесса, электронные образовательные 
ресурсы. 

Abstract. The paper depicts with the main objectives facing modern education 

and shows ways of their solution using a system-activity approach Achievement of 
new educational results is possible only owing to formation of new types of 
educational activity and the new content of education. Realization of new types of 
educational activity and the new content of education is possible only in the 
conditions of the modern information-educational environment constructed on the 
basis of means of information technologies as it possesses necessary didactic 
opportunities. The paper describes the classification of types of educational activities 
and application of means of information technologies for their support and 
realization. 

Key words: system-activity approach, educational result, educational situation, 
types of educational activity, interaction of educational process participants. 

Вступление. Достижение образовательных результатов, востребованных 
личностью, семьей, обществом и государством, непосредственно связано с 
реализацией учебной деятельности. В настоящее время конечной целью 
обучения является не только и не столько приобретение знаний, сколько 
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 
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деятельности.  
Обзор литературы. Согласно психологическим представлениям о 

структуре деятельности (С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, М. Н. Шардаков, 
А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, В. И. Панов и др.), процесс активного усвоения 
знаний происходит через мотивированное и целенаправленное решение 
учебных задач. Следовательно, достигнуть новых образовательных результатов 
возможно только на основе формирования новых видов учебной деятельности, 
нового содержания образования. Новая информационная образовательная среда, 
построенная на основе средств информационных технологий обладает 
необходимыми дидактическими возможностями для расширения 
содержательного наполнения учебного процесса, для осуществления новых 
видов учебной деятельности и повышения эффективности ее реализации. 

Основной текст. Виды учебной деятельности – это ее проявления в 
разнообразных ситуациях при решении различного рода учебных задач. При 
этом виды учебной деятельности выступают как части учебной деятельности, 
сохраняющие ее основные свойства и имеющие свои отличительные признаки. 
Каждый вид учебной деятельности имеет свой предмет и свою структуру 
(последовательность действий и операций). 

Рассматривая вопрос о разграничении традиционных  и  новых видов 
деятельности, будем придерживаться точки зрения В. В. Рубцова [2], который 
полагает, что новые виды деятельности – это частные и конкретные варианты 
существовавших в истории человечества и культурно оформленных образцов 
деятельности, проявляющиеся в новых, особых условиях. Таким образом, под 
новыми видами учебной деятельности мы будем понимать такие виды учебной 
деятельности, которые протекают в современных условиях, существенно 
отличающихся от прежде существовавших, а именно в рамках современной 
информационной образовательной среды, ключевым компонентом которой 
являются электронные образовательные ресурсы. 

Возьмем за основу виды учебной деятельности, выделенные 
В. А. Беликовым [1], адаптированные к условиям современной 
информационной образовательной среды Е. В. Чернобай [4], дополним их и 
разделим на две группы. 

Новые виды учебной деятельности: подготовка и представление 
публичного выступления в виде презентации, обработка информации с 
помощью средств современных информационных технологий, самостоятельная 
работа с электронным образовательным ресурсом, поиск информации в 
электронных справочных изданиях: электронных энциклопедиях, словарях, 
информационно-поисковых системах, справочно-правовых системах, 
информационных порталах, отбор и сравнение материала из нескольких 
источников: электронные образовательные ресурсы, информационные ресурсы 
сети Интернет, учебники и т. д., составление с помощью электронных 
образовательных ресурсов плана, тезисов, резюме, аннотации и т. д., просмотр 
и обсуждение учебных презентаций, учебных фильмов, участие в 
телеконференциях, организация виртуальных лабораторий, организация 
лабораторий с удаленным доступом к реальному оборудованию, 
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моделирование сложных, дорогих или опасных реальных экспериментов, 
участие в вебинарах, выполнение работ компьютерного практикума, 
компьютерное моделирование (аналитическое и имитационное), 
вычислительный эксперимент, интерактивный диалог, подготовка и 
оформление с помощью пакетов прикладных программ общего назначения 
результатов самостоятельной учебной и научно-познавательной деятельности, 
программирование и т. д. [3]. 

Традиционно используемые в школьной практике виды учебной 
деятельности, применение электронных образовательных ресурсов для 
организации которых расширяет спектр их возможностей и поддерживает их 
функционирование на более высоком качественном уровне:  

 самостоятельная работа с учебным материалом (этот вид деятельности 
может функционировать на более высоком уровне за счет расширения круга 
используемых материалов, за счет интерактивности электронных 
образовательных ресурсов и автоматизации самоконтроля обучающихся), 

 подготовка рефератов и докладов с использованием разнообразных 
источников информации (современные информационные технологии 
предоставляют практически неограниченные возможности доступа к самым 
различным источникам информации), 

 решение различных задач – текстовых и экспериментальных, 
количественных и качественных (эффективность этих видов деятельности 
может возрасти благодаря автоматизации вычислений, повышению точности 
измерений, доступности справочной информации, автоматизации контроля и 
т. д.), 

 наблюдение за демонстрацией, проводимой учителем (если организация 
демонстрации какого-то процесса или явления традиционными средствами 
оказывается проблематичной или невозможной, то использование электронных 
образовательных ресурсов может, во-первых, значительно повысить 
вероятность самого факта проведения этой демонстрации, во-вторых, сделать 
демонстрацию эффектнее и нагляднее), 

 анализ графиков, таблиц и схем (электронные образовательные ресурсы 
позволят масштабировать демонстрационные материалы, воспроизводить их с 
хорошим разрешением, использовать элементы анимации), 

 анализ проблемных учебных ситуаций (электронные образовательные 
ресурсы позволяют учителю проиллюстрировать проблемные ситуации на 
конкретных примерах, позволяют учащимся в случае необходимости 
оперативно использовать информационно-поисковые системы и т. д.), 

 выполнение фронтальных лабораторных работ (данный вид деятельности 
можно сделать более эффективным, применяя средства информационных 
технологий для обработки результатов эксперимента с тем, чтобы избежать 
больших затрат учебного времени на выполнение однообразных вычислений и 
увеличить долю творческой работы обучающихся), 

 проведение исследовательского эксперимента (недостаток оборудования 
в лабораториях школ может быть хотя бы частично компенсирован  
виртуальными моделями), 
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 решение экспериментальных задач (использование электронных 
образовательных ресурсов позволяет производить измерения с более высокой 
степенью точности и экономить время за счет автоматизации рутинных 
операций обработки данных эксперимента), 

 изучение математических функций (в современных системах 
компьютерной алгебры есть возможность визуализации данных – построения 
графиков функций и поверхностей, что значительно облегчает восприятие 
информации),  

 совместная учебная деятельность (информационные технологии, 
входящие в состав современной информационной образовательной среды, 
являются одним из средств, обеспечивающим формирование коллективно-
распределенной учебной среды). 

Заключение и выводы. Приведенным в данной статье списком 
многообразие видов учебной деятельности не ограничивается, а поиск новых, 
более эффективных видов деятельности учащихся – одна из главных задач 
учителя. Стремительно развиваются информационные технологии, вслед за 
ними наблюдается лавинообразное порождение новых форм, методов, средств 
обучения и, конечно же, появление новых видов учебной деятельности с новым 
предметным содержанием, с новыми процессуальными характеристиками. 
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Аннотация. В статье сформулированы основные дидактические функции 
электронных образовательных ресурсов, перечислены элементы современной 
предметной информационно-образовательной среды, показаны этапы ее 
проектирования. Рассмотрены активные и интерактивные формы обучения, 
применение которых является необходимым условием эффективности 
информационно-образовательной среды. В статье описаны изменения 
характера взаимодействия участников образовательного процесса в рамках 
современной информационно-образовательной среды и с использованием 
инновационных технологий обучения.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, информационно-
образовательная среда, электронные образовательные ресурсы, 
взаимодействие участников образовательного процесса. 

Abstract. The paper formulates the main didactic functions of electronic 
educational resources; lists elements of the modern subjects of information-
educational environment and stages of its design. The author views active and 
interactive forms of education, which application is a necessary condition for 
efficiency of the information-educational environment, and changes of interaction of 
educational process’ participants within the modern information-educational 
environment and innovative technologies of training. 

Key words: system-activity approach, information-educational environment, 
electronic educational resources, interaction of educational process participants. 

Вступление.  
Электронный образовательный ресурс и принципы его построения не 

могут рассматриваться вне современной информационной образовательной 
среды в целом, поскольку они принимают на себя очень важные дидактические 
функции: реализация новых видов учебной деятельности, повышение 
качественного уровня организации традиционных видов учебной деятельности, 
изменение характера взаимодействия участников образовательного процесса, 
индивидуализация обучения и расширение образовательного контента. 

Обзор литературы.  
Для реализации этих принципиально важных для современного 

образования функций элементы информационной образовательной среды 
должны строиться исходя из принципов деятельностного подхода к обучению 
[3]. Элементами информационно-образовательной предметной среды являются 
субъекты образовательного процесса (преподаватели, обучающиеся) и 
компоненты методической системы обучения (содержание обучения, учебные и 
методические пособия, традиционные и электронные средства обучения, 
образовательные интернет-ресурсы, средства коммуникации и т. д.), 
обеспечивающие эффективную реализацию современных образовательных 
технологий, ориентированных на повышение качества образовательных 
результатов и выступающих как средство построения личностно-
ориентированной педагогической системы [1], [2]. 

Основной текст.  
С позиций современных представлений педагогической психологии и 

дидактики, конечной целью обучения является не столько приобретение 
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знаний, сколько формирование способа действий, реализуемого через умения. 
Это может быть сделано только в процессе деятельности, а именно учебной 
деятельности. Деятельностный подход базируется на психологических 
представлениях о структуре деятельности и рассматривает процесс активного 
усвоения знаний и умений через мотивированное и целенаправленное решение 
учебных задач. Решение конкретной, стоящей перед обучаемым задачи состоит 
в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее условие, 
чтобы достигнуть результата. Сущность деятельностного подхода к обучению 
состоит в том, что ведущим, организующим фактором является деятельность и 
ее приемы. При организации деятельности учащихся выдерживается 
последовательность основных элементов деятельности: ориентировочные 
действия → исполнительные действия → контрольно-корректировочные 
действия. 

Для достижения новых образовательных результатов необходимо 
проектировать новые виды учебной деятельности и формировать новое 
содержание обучения. Для реализации этих возможностей и создается 
современная информационно-образовательная среда, ключевым компонентом 
которой являются электронные образовательные ресурсы. Учитель выступает в 
качестве проектировщика этой среды. В процессе проектирования он 
разрабатывает, исходя из поставленной цели, программу своей деятельности и 
деятельности обучающихся. Программа деятельности представляет собой 
последовательность организующих действий учителя и обучающихся, которые 
составляют содержание видов деятельности, указанных в целях обучения, 
выраженных в форме запланированных образовательных результатов. 
Программа представляет собой описание цели обучения, далее следует 
уточнение задач,  плана, установок, схем предстоящих действий, после чего 
обучающийся приступает к предметным действиям, использует определенные 
средства и приемы, выполняет необходимые процедуры, сравнивает ход и 
промежуточные результаты с поставленной целью, вносит коррективы в свою 
последующую деятельность. 

Любое усвоение знаний происходит в единстве с усвоением способов 
действия с ними. Задача учителя в процессе организации образовательного  
процесса состоит в том, чтобы выделить соответствующие действия и обучить 
им. С одной стороны изучение основ наук происходит одновременно с 
формированием соответствующих умственных действий, а с другой стороны 
формирование умственного действия невозможно без усвоения определенных 
знаний. Для организации обучения этим действиям необходимо внедрение 
активных и интерактивных форм обучения, таких как научно-
исследовательская работа, дистанционная олимпиада, видеолекция, вебинар, 
дистанционная консультация, учебная презентация, составление интеллект-
карт, круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (brain storm, или 
мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ),  мастер класс и т. д.  

Активные и интерактивные формы обучения требуют использования 
соответствующих методов обучения, таких, например, как ассоциативный 
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метод, метод фальсифицируемости, метод прецедентов, метод проектов, 
учебное компьютерное моделирование, метод реификации и т.д. 

Системно-деятельностный подход в настоящее время наилучшим образом 
описывает требования к обоснованию целей, содержания, разработке методов, 
форм и средств обучения, включая и такие средства обучения как электронные 
образовательные ресурсы. Но внедрение в учебный процесс новых – 
электронных − средств обучения будет способствовать решению задачи 
достижения качественно новых образовательных результатов лишь при 
условии грамотного их использования, которое предполагает правильное 
сочетание электронных образовательных ресурсов с другими (традиционными 
или инновационными) средствами обучения.  

Системно-деятельностный подход оказывает значительное влияние не 
только на компоненты методической системы обучения, но и на характер 
взаимодействия участников образовательного процесса (учителей и 
обучающихся, обучающихся между собой). В традиционной «зуновской» 
образовательной среде активная роль принадлежала учителю, ученик же 
рассматривался как объект, на который необходимо воздействовать, чтобы 
достичь запланированных результатов обучения. Превалировали 
репродуктивные методы, связанные с передачей знаний и формированием 
умений по их применению в стандартных привычных ситуациях.  

Заключение и выводы.  
С современной информационно-образовательной среде, построенной на 

основе системно-деятельностного подхода, должны произойти следующие 
изменения: самостоятельной работе детей на уроке должно отводиться больше 
времени, чем ранее, причем характер ее должен быть исследовательским, 
творческим и продуктивным; главной целью учителя на уроке должна стать 
организация деятельности обучающихся по постановке учебной задачи, по 
поиску и обработке информации, по обобщению способов учебных действий; 
большее значение должно придаваться формированию способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, формированию у обучающихся 
навыков самоконтроля и самооценки; учебный процесс должен планироваться, 
организовываться и направляться учителем как следствие его совместной 
деятельности с учащимися в соответствии с планируемыми образовательными 
результатами, содержанием образования, индивидуальными особенностями 
обучающихся, с ориентацией на формирование универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных).  
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Аннотация. Стремительное развитие информационных технологий 
порождает высокую динамику появления новых терминов и их определений в 
области теории и практики информатизации образования. Этот процесс 
требует переосмысления и новой трактовки установившихся понятий. В 
статье представлен анализ основных понятий в сфере информатизации 
образования, связанных с электронными образовательными ресурсами. 
Выделены отличительные особенности понятия «электронные 
образовательные ресурсы» и обоснована целесообразность применения данного 
термина как обобщающего в педагогических исследованиях в области 
информатизации образования. 

Ключевые слова: современная информационно-образовательная среда, 
электронные образовательные ресурсы, понятийный аппарат 
информатизации образования, педагогические программные средства, 
образовательные электронные издания. 

Abstract. The rapid development of information technology generates high new 
terms and their definitions in the theory and practice of informatization of education. 
This process requires rethinking and new interpretations of established concepts. The 
paper presents the analysis of the basic concepts in the field of informatization of 
education related to electronic educational resources. The author singles out the 
features of the concept “electronic educational resources” and substantiates the 
expediency of its use as a synthesis of pedagogical researches in the field of 
informatization of education.  

Key words: modern information and educational environment, electronic 
educational resources, conceptual apparatus of informatization of education, 
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educational software, educational electronic editions, electronic educational 
resources. 

Вступление.  
В настоящее время происходит формирование информационного общества, 

в котором информация и информационные процессы становятся одной из 
важнейших составляющих деятельности человека.  

Обзор литературы.  
Решению задач информатизации общества в целом, и информатизации 

образования в частности, уделяется особое внимание. Уже накоплен 
значительный опыт в направлении развития методологии и практики 
разработки, оптимального использования современных информационных 
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 
обучения и воспитания, но в то же время существует целый ряд проблем. В их 
числе отсутствие развитой и систематизированной теории обучения в рамках 
современной информационной образовательной среды и недостаточный 
уровень сформированности понятийно-категориального аппарата в области 
информатизации образования [7]. Стремительное развитие информационных 
технологий порождает высокую динамику появления новых терминов и их 
определений в области теории и практики информатизации общества. Этот 
процесс требует переосмысления и новой трактовки установившихся понятий.  

Основной текст.  
За последние десятилетия в области информатизации образования 

появился целый ряд терминов, связанных с программным обеспечением, 
выполняющим функции средства обучения. Среди них: педагогические 
программные средства (это понятие прочно утвердилось в педагогической 
литературе благодаря трудам И.В. Роберт [10-13]), разветвлено-диалоговая 
обучающая система (развито М.М. Буняевым [1]), компьютерные 
телекоммуникации (этот термин был адаптирован к образовательной области  
Е.С. Полат [9]), компьютерная учебная программа [5], открытые 
образовательные ресурсы [7], образовательные электронные издания и ресурсы 
[2, 4], компьютерные средства обучения [6] и т.д. Толковый словарь 
понятийного аппарата информатизации образования [10] раскрывает 
следующие термины: программно-методический комплекс, программно-
методическое обеспечение, программное средство учебного назначения, 
средства информатизации и коммуникации образовательного назначения, 
электронное издание учебного назначения, электронное средство учебного 
назначения, электронное учебное пособие, электронный учебник и т.д. 

Перечисленных терминов достаточно для того, чтобы ощутить, насколько 
велико их количество. При этом, несмотря на то, что каждый из перечисленных 
терминов имеет свои характерные особенности, все они обозначают 
электронные программные средства образовательного назначения. Следует 
отметить, что при анализе данных понятий в их толковании обнаружены 
неточности и несоответствия. Такое многообразие существующих терминов 
вкупе с несовершенством их определений говорят о том, сам понятийный 
аппарат области информатизации образования еще не устоялся. Одним из 
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важных шагов в упорядочивании терминов в этой области является выделение 
некого обобщающего термина.  

В настоящее время наибольшее распространение получил термин 
«электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) как ключевой компонент 
современной информационной образовательной среды. Мы придерживаемся 
определения ЭОР, зафиксированного в ГОСТ Р 53620 – 2009 (Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные 
ресурсы. Общие положения [3]). Согласно данному документу электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них. При этом отмечается, что структура, 
предметное содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР 
определяются его функциональным назначением и спецификой применения в 
конкретных информационных образовательных средах. Электронный 
образовательный ресурс, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
имеющий выходные сведения и предназначенный для распространения в 
неизменном виде, является электронным изданием. Следовательно, понятие 
«электронный образовательный ресурс» является более широким, чем понятие 
«электронное издание». 

Из всех перечисленных понятий ближайшими к ЭОР являются понятия 
педагогических программных средств (ППС) и образовательных электронных 
изданий (ОЭИ).  

Отличие электронных образовательных ресурсов от педагогических 
программных средств заключается в следующем: педагогические программные 
средства, исходя из их определения, интерактивны, но не все ЭОР обязаны быть 
интерактивными, то есть поддерживать учебный диалог. Есть много видов 
прикладных программ, например, демонстрационного типа, в которых 
интерактивное взаимодействие может быть не предусмотрено (например, 
учебный видеоматериал).  

В отличие от образовательных электронных изданий электронные 
образовательные ресурсы могут включать в себя электронные документы или 
группы электронных документов, как прошедшие, так и не прошедшие 
редакционно-издательскую обработку. 

Наряду с термином ЭОР иногда используется термин «цифровые 
образовательные ресурсы» (ЦОР). И в этом случае понятие ЭОР оказывается 
более широким, чем ЦОР. Поскольку современные технологии наряду с 
цифровым используют аналоговые системы, например, из соображений 
экономии энергии (в некоторых случаях аналоговые схемы потребляют меньше 
энергии, чем цифровые) или сокращения расходов (аналоговые схемы иногда 
бывают дешевле цифровых). Очевидно, что введение отдельного термина и 
аббревиатуры ЦОР не дает заметных преимуществ.  

Заключение и выводы.  
Итак, следуя межгосударственному стандарту ГОСТ 7.23-2001, считаем 

наиболее целесообразным использование обобщающего термина «электронные 
образовательные ресурсы» и аббревиатуры «ЭОР» для обозначения 
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электронных ресурсов образовательного назначения, при необходимости 
подразделяя их на отдельные виды в зависимости от их методических функций. 

 
Литература: 
1. Буняев М. М. Научно-методические основы проектирования 

разветвленно-диалоговых обучающих систем: автореф. …докт. пед. наук. М., 
1992. 

2. ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения. http://www.gostedu.ru/3244.html 

3. ГОСТ Р 53620 – 2009 – Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. 
http://www.gostedu.ru/50209.html 

4. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В. Образовательные электронные издания 
и ресурсы: учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и 
слушателей системы повышения квалификации работников образования. Курск: 
Курск. гос. ун-т, 2006.  

5. Зайнутдинова Л. Х. Создание и применение электронных учебников (на 
примере общетехнических дисциплин): монография. Астрахань: Изд-во 
«ЦНТЭП», 1999. 

6. Зенкина С. В. Информационно-коммуникационная среда, 
ориентированная на новые образовательные результаты: монография. М.: 
Просвещение, 2007.  

7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 
монография / под ред. Бадарча Дендева. М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. 

8. Исупова Н. И. Электронные образовательные ресурсы: условия 
успешного использования // Научные труды SWorld. 2014. Т. 14. № 1. С. 38–41. 

9. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые 
педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / под ред. 
Е. С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 1999.  

10. Роберт И. В. Современные информационные технологии в 
образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: 
Школа-Пресс, 1994.  

11. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования 
(психолого-педагогические и технологические аспекты). 3-е изд. М.: ИИО РАО, 
2010.  

12.  Роберт И. В., Козлов О. А. Концепция комплексной, многоуровневой и 
многопрофильной подготовки кадров информатизации образования. М.: ИИО 
РАО, 2005.  

13. Роберт И. В., Лавина Т. А. Толковый словарь терминов понятийного 
аппарата информатизации образования. М.: ИИО РАО, 2006.  

Статья отправлена 10.05.2016 г. 
© Суворова Т.Н., Исупова Н.И. 

 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 14 



 Том 4. Выпуск 2 (43)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

ЦИТ: 216-035 
УДК 378.147: 33 

Теслюк В. М., Якимовська А.В.  
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Київ, Героїв Оборони 15, 03041 
Tesliuk V. M., Yakymovska A. V. 

DIRECTIONS OF IMPROVING THE TEACHING OF ECONOMIC 
DISCIPLINES 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Kyiv, Heroes of Defense 15, 03041 

 
Анотація. У статті розглянуто організаційні та теоретико-методичні 

аспекти викладання економічних дисциплін. Висвітлено основні завдання 
навчального процесу. Визначено шляхи мотивації студентів до навчальної 
діяльності. Зроблено акценти на необхідності підвищення якості практичної 
підготовки фахівців в умовах конкуренції. Проаналізовано організаційно-
методичні форми та інтерактивні методи навчання. 

Ключові слова: навчальний процес, економічні дисципліни, мотивація, 
лекція, практичне заняття, інтерактивні методи навчання. 

Abstract.In the article the organizational and theoretical and  methodological 
aspects of teaching economic disciplines are considered. The main tasks of the 
educational process are shown. The ways of motivating students in learning activities 
are determined. The need to improve the quality of practical training in a competitive 
environment is emphasized. The organizational methodical forms and interactive 
teaching methods are analyzed.  

Keywords: educational process, economic discipline, motivation, a lecture, a 
practice session, interactive teaching methods. 

Вступ. Важливі зміни, які відбуваються в Україні, впливають  і на систему  
освіти.  Необхідність  підвищення рівня економічної освіти вимагає розробки 
стратегії й тактики  викладання економічних дисциплін на засадах національної 
концепції економічної освіти.  Основною метою даної освіти можна вважати 
формування економічної думки, а результатом  ‒ економічно-аргументовану 
практичну діяльність. 

Сучасний стан розвитку освіти в нашій країні потребує постійного 
підвищення ролі викладача. Саме діяльність викладача направлена на 
інтелектуальний розвиток нації та формування професійної компетентності 
фахівця. 

Актуальною тенденцією сучасної вищої освіти є гуманізація професійної 
підготовки майбутніх фахівців, яка забезпечує всебічний розвиток особистості, 
індивідуальний підхід до суб'єктів навчальної діяльності. Турбота про освіту на 
державному рівні, створення необхідних умов навчання, професійна підготовка 
фахівців ‒ запорука формування інтелектуального потенціалу суспільства. 

Огляд літератури. Методичні особливості викладання економічних 
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дисциплін розглядаються у працях вітчизняних вчених: К.М. Гарбера, 
С.І. Грицуленко, Н.М. Олійника, Н.Ю. Потапова-Сінько, В.І. Рибальського, 
В.П. Савельєва, В.І. Юрченко. Особливості психолого-педагогічної підготовки 
викладачів із метою формування і підвищення рівня їхньої професійної 
майстерності стали об'єктом вивчення у роботах В.О.Куринського, 
Т.М. Лисянської, О.В. Скрипченко, Р. Штайнер. Дослідженню активних 
методик навчання й оцінювання знань присвячені праці Л.С. Виготського, 
І.В. Душиної, О.М. Леонтьєва, В.М. Нагаєва, С.Л. Рубінштейна. 

Проте проблема забезпечення якісного викладання економічних дисциплін 
все ще потребує додаткових досліджень. Розв’язанню даного питання 
сприятиме використання сучасних педагогічних технологій, активних форм і 
методів навчання, які забезпечують підвищення ефективності підготовки 
майбутніх фахівців. 

Мета дослідження полягає у вивченні напрямків вдосконалення 
викладання економічних дисциплін. 

1. Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність підвищення 
рівня економічної освіти в Україні потребує розробки стратегії і тактики 
викладання економічних дисциплін на засадах національної концепції 
економічної освіти. В умовах сучасної економіки, що потребує ринкового 
мислення, надзвичайно важливою стає економічна освіта молоді. Основною 
метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, 
а її результатом ‒ економічно обгрунтовану практичну діяльність. В умовах 
створення та функціонування ефективного ринкового простору в країні, 
методика викладання економічних дисциплін набуває неабиякого значення. 
Дійсно, в практиці викладання економіки (крім кадрових та фінансових 
проблем) найважливішим є не тільки розкрити зміст економічних категорій та 
концепцій, але знайти ефективні форми знань, домогтись їх засвоєння на рівні 
мислення та поведінки людини. А це вже сфера методичних проблем навчання. 
[3]. 

Одним із основних завдань навчального процесу у вищих навчальних 
закладах, які здійснюють підготовку з економічних напрямів, є цілеспрямована 
і планомірна підготовка майбутніх фахівців до професіональної діяльності. 

Навчальний процес ‒ це система організації навчально-виховної 
діяльності, в основу якої покладено єдність і взаємозв'язок діяльності викладача 
і студента, спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості 
студента, його підготовки до професійної діяльності. Ю.К. Бабанський вважає, 
що процес навчання ‒ це цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів, у ході якої 
розв'язуються завдання освіти, виховання і загального розвитку особистості [5]. 

Єдність діяльності викладача і студента є об'єктивною характеристикою 
навчального процесу, адже у процесі навчання беруть участь два діючі 
суб'єкти: викладач, діяльність якого спрямована на управління навчально-
пізнавальною діяльністю, та студенти, які в процесі навчання засвоюють 
знання, уміння та навички, регламентовані навчальними планами.  

Діяльність викладача повинна бути спрямована на активізацію самостійної 
пізнавальної діяльності студентів. У зв'язку з цим викладачу в своїй 
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повсякденній педагогічній діяльності доводиться вирішувати конкретні 
завдання: 

2. викладати дисципліну з оптимальним результатом, тобто, навчати 
студентів як правильно чинити у нестандартній чи дискусійній ситуації 
(наприклад, з позиції оптимізації оподаткування); 

3. направляти розвиток у студентів активної самостійної навчальної 
діяльності, оскільки робота фахівця з обліку та аудиту у майбутньому буде 
носити виключно самостійний характер, особливо в умовах поширеної 
практики на невеликих вітчизняних підприємствах, коли один фахівець поєднує 
одночасно функції бухгалтера,  економіста, аналітика і контролера; 

4. використовувати в організації та проведенні навчального процесу свій 
досвід практичної діяльності; 

5. знаходити дидактичне й психологічне обґрунтування вибору методів, 
форм і засобів навчання; 

6. поєднувати навчальну роботу з науковими дослідженнями студентів 
через участь у наукових конференціях, написання наукових статей тощо; 

7. сприяти всебічному розвитку наукового та загальнокультурного 
світогляду студентів, виховувати у них почуття обов'язку, відповідальності, 
дисциплінованості, обов'язковості та гідності.  

Навчально-пізнавальна діяльність сучасного студента професійно 
спрямована, специфічна за своєю метою, умовами, мотивами. Сприяє 
вмотивованості студентів у навчальній діяльності методика створення 
мотиваційно-проблемних ситуацій і постановки спеціальних пізнавальних 
задач, в яких відображається практичний зміст вивчення економічних 
дисциплін, використання ділових ігор, кейс-методів, тренінгів тощо.  

На сьогодні актуальним залишається якісне проведенням лекцій та 
практичних занять. Методичне значення лекції полягає насамперед в тому, що 
лектор розкриває студентам метод науки, за допомогою якого аналізуються 
економічні явища на підприємстві, в галузі, в країні, у світі. 

У побудові та формі викладу лекцій із економічних дисциплін 
відображаються індивідуальні особливості лектора, його творчий підхід. Але 
при всьому різноманітті методичних варіацій можна зробити деякі 
узагальнення та сформулювати основні особливості лекційного методу. 

8. Лекція має визначену тему і передбачає ознайомлення студентів із її 
планом, що дає змогу слідкувати за послідовністю розкриття теми. Важливим є 
занотовування основних тез, положень із теми (конспектування за викладачем). 
Призначення лекції у навчальному процесі не в тому, щоб висвітлити 
максимально інформацію за темою, а щоб допомогти освоїти фундаментальні 
проблеми курсу, опанувати методи наукового пізнання, запропонувати новітні 
досягнення наукової думки. Головні вимоги до лекції: науковість, доступність, 
єдність форми і змісту, емоційність викладу, органічний зв'язок з іншими 
видами навчальних занять [3]. 

Активне слухання студентами запропонованого на лекції матеріалу 
залежить від таких чинників: 

 Стимулювання студентів до слухання (повідомлення плану викладення, 
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вимога зробити висновок або аргументувати прослухане, використання 
цікавого матеріалу). 

 Емоційність, логічність, переконливість, темп і культура мовлення 
викладача, наявність у ній елементів діалогу. 

 Ілюстрація лекції прикладами з практики. 
 Ознайомлення з історією наукового пошуку [7]. 
Одним із засобів, що дозволяють збільшити інтерес до лекції та встановити 

контакт з аудиторією, слугує постановка дискусійних чи проблемних питань 
теми. При цьому лектор, викладаючи суть проблеми, висвітлює обставини, що 
ускладнюють її рішення, і, підготувавши аудиторію до сприйняття висновку, 
розвиває вирішення проблеми. 

Професійна підготовка лектора до викладання матеріалу з облікових 
дисциплін має зводитися до наступного: 

‒ вміння чітко визначати та реалізовувати мету викладання нових знань; 
‒ усвідомлення внутрішньої логіки дисципліни та взаємозв'язків тем за 

розділами дисципліни, а також взаємозв'язку з іншими дисциплінами за 
навчальним планом; 

‒ визначення обсягу основних знань та навичок із кожної теми; 
‒ вміння допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал, сприяння 

становленню особистості студента. 
Слід наголосити, що навіть найблискучіша лекція не може навчити. 

Навчитися будь-чому людина може тільки сама. Джерелом творчих знань є 
практичні вправи, під час яких студент сам може зробити те, чому його навчили 
на лекції. Будь-яке практичне заняття повинно бути чітко структуроване. Так, 
практикою вироблено низку вимог, відповідно до яких матеріали практичних 
занять, повинні містити у собі: назву заняття; дату проведення; цілі заняття; 
питання та основні поняття, що розглядаються; хід заняття (його текстовий 
зміст); допоміжні матеріали з теми; список рекомендованих джерел [7]. 

Одним із найсуттєвіших етапів проведення практичних занять є 
розв'язування ситуаційних завдань.  

Інтерактивним методом, який досить активно застосовується сьогодні у 
процесі вивчення економіки, є рольові ігри. За конкретною методикою 
студенти займаються моделюванням задач для обробки представленої 
викладачем інформації, що вимагає швидкого та ефективного застосування 
економічного аналізу з метою удосконалення навичок прийняття рішень. 
Розвиток даного методу передбачає взаємодію між групами студентів за 
допомогою відео- та конференцзв'язку. 

Наступний підхід до вивченні економіки ‒ «перевернутий». Суть його 
полягає в тому, що події, які традиційно відбувались в аудиторії, тепер можуть 
відбуватися за її межами, і навпаки. Використовуючи нові технології в 
навчанні, такі як мультимедіа, комп'ютери тощо, студент має вдома самостійно 
переглядати лекцію, а в аудиторії можливе виконання роботи, яка, зазвичай, 
надавалась студенту для домашнього завдання.  

Також, надзвичайно ефективним є навчання засноване на використанні 
технологій, що включають в себе: відеозаписи, фільми, телепередачі, імітаційні 
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ігри, електронні підручники тощо. Всебічному вивченню різних економічних 
проблем сприяють тематичні дослідження, які використовуються в галузі 
економічної освіти. 

Ще одним із найбільш ефективних способів передачі економічних понять 
студентам є проведення експериментів та демонстрацій. Так, наприклад, 
пропонуючи студенту з'їсти одну за одною цукерки та оцінити задоволення 
отримане від цього, можна наочно продемонструвати дію закону спадаючої 
граничної корисності [9]. 

Специфіка організації процесу підготовки фахівців економічних професій 
ускладнюється постійними змінами чинного законодавства, а також має 
передбачити максимальне наближення навчальних занять до умов практичної 
діяльності. Разом зовнішні та внутрішні фактори викликають неусталеність 
системи професійної підготовки фахівців цієї галузі. Враховуючи це, доцільним 
є запровадження такої системи освіти, яка б забезпечувала безперервне 
підвищення кваліфікації економіста, формування його інформаційної культури, 
розвиток критичного мислення [8]. 

Висновки. На сучасному етапі одним із головних завдань ВНЗ є 
підготовка висококваліфікованих фахівців, що володітимуть високим рівнем 
фахових знань, вмінь, навичок. Якісна підготовка майбутнього фахівця, 
залежить від навчального процесу, теоретичного та практичного змісту 
професійної підготовки. Тому суб’єкти вищої школи мають постійно 
працювати над вдосконаленням методики викладання навчальних дисциплін 
загалом, та економічних, зокрема. 
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Аннотация. В современном мире существенно возросло значение 

медицинской подготовки населения в связи с чрезвычайными ситуациями, 
угрозой терроризма, военными действиями. В связи с этим особое внимание 
уделяется преподаванию учебных  дисциплин медицинской направленности в 
различных вузах. В настоящей статье рассматриваются исследования 
преподавательского процесса двух учебных дисциплин – «Основы медицинских 
знаний» и «Военно-медицинская подготовка». Приводится информация об 
использовании в преподавании данных дисциплин различных методических 
приемов и данные об их эффективности. Особое внимание уделено роли этих 
учебных дисциплин в формировании мировоззрения студентов и курсантов, а 
также их морально-волевых качеств. 

Ключевые слова: психология, медицина, студенты, курсанты, методика.  
Abstract. The value of the medical training of the population has significantly 

increased due to emergency situations, the threat of terrorism, military action in the 
modern world. In this connection, particular attention is paid to teaching the 
disciplines of medical orientation in various universities. This article covers the study 
of the teaching process, of two disciplines – "Bases of medical knowledge" and 
"Military medical training." It provides information on the use a variety of 
instructional techniques in the teaching of these subjects and data on their 
effectiveness. Particular attention is paid to the role of these disciplines in outlook 
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formation of students and cadets, as well as their moral and volitional qualities. 
Key words: psychology, medicine, students, cadets, methods. 
Вступление. В современных условиях, когда во всем мире возросла угроза 

терроризма, когда во многих точках планеты, и даже в нашей стране идут 
военные действия, как никогда важным является знание всеми гражданами 
основ медицинских знаний и правил оказания первой доврачебной помощи. 
Особенное значение эти знания имеют для военнослужащих и для моряков, что 
требует от преподавателей соответствующих учебных дисциплин постоянного 
повышения степени усвоения студентами и курсантами представляемого 
материала. 

В связи с этим представлялось целесообразным провести исследования 
эффективности различных методов преподавания дисциплин медицинской 
направленности и показать воздействие этих дисциплин на психологическое 
развитие студентов и курсантов.  

В задачу исследований входило изучение результативности различных 
методов преподавания дисциплин «Основы медицинских знаний» и «Военно-
медицинская подготовка» в высших учебных заведениях Одессы. 

Обзор литературы. Особенностью курса «Основы медицинских знаний» 
является то, что сложная и объёмная информация излагается за небольшое 
количество часов. Поэтому преподавателю необходимо изложить материал в 
доступной форме, сохраняя научную основу содержания, логику изложения, и в 
тоже время не опуститься на уровень, который характерен для упрощенческих 
подходов. По каждому вопросу необходимо показывать особенности его 
постановки и решения в специфических условиях (1). Современные методики 
преподавания и инновационные технологии позволяют повысить уровень 
знаний студентов, закрепить эти знания в их сознании и приобрести 
необходимые практические умения и навыки. К современным инновационным 
технологиям преподавания можно отнести, в частности, проведение лекций-
презентаций, демонстрацию учебных видеофильмов, а также тестирование. 
Выполнение тестовых заданий при изучении определенных тем, позволяет 
акцентировать внимание студентов на важных моментах, необходимых для 
усвоения учебного материала и объективно оценить уровень знаний (2). 

Преподавание курса военно-медицинской подготовки в настоящее время 
базируется на изложении основ тактической медицины, как наиболее 
актуального и действенного для военнослужащих раздела медицины. Основой 
курса являются Стандарты подготовки военнослужащих и санинструкторов по 
тактической медицине, изданные Министерством обороны Украины (3, 4). 

Особое значение при изучении студентами и курсантами дисциплин 
медицинской направленности приобретает психологический аспект. 
Традиционно важной составляющей боевой подготовки, в частности военно-
медицинской, считается психологическая тренировка, призванная обеспечить 
психологическую устойчивость военнослужащих к воздействиям боевой 
обстановки; формирование сплоченности; снижение вероятности психогенных 
потерь (5). 

Входные данные и методы. Актуальность проблемы повышения 
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эффективности преподавания дисциплин медицинской направленности 
диктуется временем и не подлежит сомнению. Изучение данных вопросов 
проводили в Военной академии (г. Одесса) (курс военно-медицинской 
подготовки) и в Одесском национальном морском университете (дисциплина 
«Основы медицинских знаний»). При выполнении исследований использовали 
сравнительный, экспериментальный и расчетный методы с использованием 
компьютерных технологий.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Изучение эффективности 
использования студентами специальных компьютерных программ для обучения 
и усвоения теоретического материала по основам медицинских знаний, 
текущего контроля знаний и последующей дифференцированной аттестации 
каждого студента проводили в ОНМУ на кафедре ОБМ. Студентам была 
предоставлена возможность ежедневной самостоятельной подготовки на 
компьютерных тренажерах в любое свободное от занятий время. По окончании 
тренировочного теста студенты имели возможность проанализировать все свои 
ошибки и здесь же получить информацию о правильных ответах. 
Использование этой практики показало, что успеваемость студентов возрастает 
от 40 % до 98 %, то есть практически все студенты после компьютерного 
тренинга получают на экзамене оценки только «хорошо» и «отлично». 

Эффективным методом является использование практической 
направленности занятий по получению жизненно важных умений и навыков 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Для этой цели 
использовали как учебные манекены для отработки техники реанимационных 
мероприятий, так и обучение способом «друг на друге» при наложении 
кровоостанавливающих жгутов повязок, шин, и отработке способов 
транспортировки пострадавших с поля боя. В результате использования этих 
методов все курсанты и студенты к окончанию курса данных дисциплин 
практически безошибочно выполняли требуемые задания в соответствии с 
временными нормативами. 

Как показали наши исследования, одним из наиболее эффективных 
инновационных методов обучения является демонстрационный просмотр 
тематических видеофильмов по оказанию общей доврачебной помощи 
пострадавшим, военно-медицинской подготовке и тактической медицине.  
Просмотр фильмов всегда вызывает интерес и повышенное внимание 
обучаемых. Последующий анализ фильмов закрепляет в сознании студентов и 
курсантов полученную информацию. На практических занятиях, согласно 
требованиям преподавателей, студенты и курсанты воспроизводили увиденные 
приемы оказания медицинской помощи с максимальной точностью, чем 
достигались две цели: запоминание теоретических основ медицинских знаний и 
формирование соответствующих практических умений и навыков. 
Эффективность применения этого метода подтверждается повышением 
успеваемости обучаемых в среднем на 45 – 65 %. 

Метод экспресс-контроля знаний применялся на практических занятиях в 
Военной академии. На каждом практическом занятии курсанты, кроме 
обычного опроса в ходе занятия, в течение 15 минут писали самостоятельную 
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работу не тестового характера по теме занятия. Это дало возможность 
преподавателю более полно оценить знания курсантов, а также позволило 
получить больше данных для выставления итоговой оценки знаний каждого 
курсанта, то есть повысить ее объективность.  

Очень эффективным путем усвоения знаний является написание 
студентами и курсантами научных рефератов по программным вопросам 
изучаемых дисциплин с последующей их публичной защитой на учебных 
занятиях. Проработка определенного количества источников при подготовке 
реферата, формирование его, как самостоятельной научной работы и 
последующая защита приводят к тому, что данный материал наилучшим 
образом запоминается курсантами и студентами.  

При преподавании дисциплин медицинской направленности 
исключительно важной является психологическая составляющая. Как студенты, 
так и курсанты в процессе освоения данных дисциплин приобретают не только 
теоретические знания и практические умения и навыки, но также 
психологически настраиваются на необходимость оказания помощи 
пострадавшему. 

Кроме того, преподаватели на занятиях акцентируют особое внимание 
студентов и курсантов на том факте, что ни при каких обстоятельствах 
спасатель не должен теряться и впадать в панику. Максимальная собранность в 
кризисных (в том числе боевых) ситуациях, быстрая и правильная 
последовательность и четкость нужных действий при оказании медицинской 
помощи, способствует развитию волевых качеств и самообладания спасателя. 
Эти качества, в конечном счете, являются основной базой для формирования 
яркой и светлой личности человека, готового оказать не только медицинскую 
помощь себе и другим, но и оказать психологическую помощь пострадавшим. 

Заключение и выводы. Анализ проведенных исследований позволяет 
сделать выводы о том, что применение современных инновационных методов в 
преподавании дисциплин медицинской направленности существенно (на 45 – 
65 %) повышает уровень знаний, умений и навыков студентов и курсантов. 
Использование различных методов текущего и итогового контроля позволяет с 
максимальной оперативностью и объективностью оценить полученные знания. 
Изучение дисциплин «Основы медицинских знаний» и «Военно-медицинская 
подготовка» способствует развитию волевых и нравственных качеств у 
студентов и курсантов, что приводит к формированию у них современного 
гармоничного мировоззрения. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі використання навчально-ігрових 

комп’ютерних програм у початковій школі. Розглянуто основні положення 
концепції Game Based Learning (GBL) – навчання, заснованого на грі, та 
переваги навчальних комп’ютерних ігор. Виокремлено базові принципи теорії 
ігрового навчання Gee’s Video Game Learning Theory, яка була розроблена 
американським ученим Джеймсом Полом Джи. Проаналізовано переваги 
використання комп’ютерних програм навчального призначення в порівнянні з 
традиційним навчанням. Запропоновано авторські підходи до формування 
навичок педагогів створювати якісні комп’ютерні програми навчального 
призначення, у тому числі для початкової школи. 

Ключові слова: комп’ютеризація освіти, навчально-ігрові комп’ютерні 
програми, концепція навчання, заснованого на грі, теорія ігрового навчання, 
навчальні програмні засоби. 

Abstract. The article is dedicated to the problem of usage educational computer 
game programs in primary school. We have looked into basic thesis of the concept of 
Game based learning (GBL) – learning that is based on games, and advantages of 
educational computer games. We have segregated basic principles of the theory of 
the game-based learning Gee’s Video Game learning theory, which was founded by 
an American scientist James Paul Gee. We have also analyzed the advantages of 
using computer programs of educational character compared to traditional learning. 
We have suggested authorial approach to formation of teaching skills to create high-
quality computer programs of educational character, including the ones for primary 
school. 
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programs, concept of education, game-based, theory of game education, educational 
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Вступ. 
Стрімке зростання комп’ютерних технологій зумовлює бурхливий 

розвиток і поширення ігрової індустрії. Крім розважальної мети, ігрові 
програми, зазвичай, зорієнтовані на практичне застосування в сучасних 
навчальних закладах [1, с. 238]. Такий підхід є базовим для концепції Game 
Based Learning, що реалізує навчальні процеси, засновані на ігрових ситуаціях. 
У наукових дослідженнях було виявлено мотиваційний ефект і когнітивний 
потенціал комп’ютерних ігор, що передбачає їх орієнтацію на стимулювання 
розвиваючої функції та соціальну адаптацію користувачів. Крім того, активне 
використання ігрових програм у навчально-виховному процесі дозволяє 
зосередити увагу на ключових питаннях предмету, допомагає оцінювати знання 
більш точно та якісно. Ігрові програми розвивають майстерність гравців, 
забезпечують оцінку якості знань та отриманих навичок із урахуванням 
індивідуальних особливостей респондентів. Тому розробка ігрових технологій є 
актуальним завданням сучасної системи освіти. 

Огляд літератури. 
Проблемам інформатизації освіти присвячені дослідження багатьох 

науковців, серед яких: С.В. Бевз, В.Ю. Биков, Дж.П. Джи, М.І. Жалдак, 
Е.І. Машбіц, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський, І.В.Роберт, Ю.В. Триус та ін. 

Основний текст. 
Навчальні ігри вмотивовано орієнтовані на самореалізацію користувачів у 

процесі вивчення й закріплення матеріалу. Головною метою навчальної гри є 
подвійний зміст: ігровий – отримання дитиною винагороди; навчальний – 
надбання знань, умінь і навичок за допомогою діяльності за визначеними 
правилами. На такому підході ґрунтується концепція Game Based Learning 
(GBL) – навчання, заснованого на грі. За концепцією GBL навчальні 
комп’ютерні ігри мають такі переваги [2]: 

• зацікавлення навчальним процесом; 
• постановка мети; 
• ігрове освоєння матеріалу; 
• вибір рівня складності; 
• інтерактивність і стимуляційний ефект; 
• тренування комплексу життєво важливих навичок тощо. 
Відомим американським дослідником та експертом у галузі освіти з 

використанням комп’ютерних ігор Джеймсом Полом Джи було сформульовано 
теорію ігрового навчання Gee’s Video Game Learning Theory, яка містить такі 
базові принципи створення навчальних ігор [4, с. 281]: активний контроль, 
принцип дизайну, семіотичний принцип, мислення на мета-рівні, принцип 
психологічного мораторію, семіотична сфера, принцип переданого знання, 
принцип самобутності, практичний принцип, принцип збільшення вкладу, 
принцип самопізнання, принцип досягнення, принцип тривалого навчання, 
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принцип режиму компетентності. 
Реалізація зазначених принципів в ігровому середовищі комп’ютерної 

програми дозволяє створити зручний інтерфейс програмного продукту та 
забезпечити ефективне задоволення навчальної мети у процесі здійснення 
ігрового навчання. 

Отже, розглянуті принципи розробки ігрових програм за теорією Gee's 
Video Game Learning Theory з урахуванням складових концепції Game Based 
Learning допомагають розробникам чітко усвідомлювати вимоги до навчальних 
комп’ютерних програм та обґрунтовано обирати засоби їх реалізації. 

На сучасному етапі інформатизації суспільства комп’ютерна техніка все 
ширше використовується в початковій школі не тільки на уроках інформатики, 
а й математики, української мови, образотворчого мистецтва, іноземної мови 
тощо. Використання комп’ютерних програм навчального призначення має 
певні переваги в порівнянні з традиційним навчанням, бо: 1) створюється 
творча позитивно-емоційна атмосфера на уроці, адже казкова оболонка 
навчальних програм захоплює, тому діти з нетерпінням чекають комп’ютерних 
уроків, мотивація навчання є дуже високою; 2) ігрову мету поставлено на 
перший план у порівнянні з навчальною, тому вдається активізувати побічне 
навчання, а, як відомо, непряме навчання найміцніше й невтомливе. Крім того, 
можливість здобути успіх за невеликий проміжок часу викликає в учнів 
бажання наполегливо працювати додатково; 3) відбувається інтенсифікація та 
індивідуалізація навчання. Кожна дитина поступово, у самостійному темпі, за 
12-15 хвилин розв’язує близько 10 прикладів та задач, до того ж, майже 
миттєво за це отримує оцінку; 4) в учнів формується потреба використовувати 
комп’ютер як інструмент, який допомагає їм навчатися, вони поступово 
набувають навичок користувачів ПЕОМ. 

Для того, щоб застосування комп’ютера на уроках у початковій школі 
давало позитивні результати, необхідна правильна організація навчального 
процесу. По-перше, урок повинен проводити вчитель саме початкових класів, 
оскільки він ознайомлений із методикою викладання предметів у початковій 
школі, знає наочний матеріал і вікові особливості дітей молодшого шкільного 
віку. До того ж, комп’ютерні завдання повинні бути складені ним відповідно до 
змісту навчального предмету й методики його викладання. По-друге, учні 
повинні вміти володіти комп’ютером на рівні, необхідному для виконання 
запропонованих комп’ютерних завдань. Крім того, вони повинні навчатися в 
спеціальному кабінеті, обладнаному відповідно до встановлених гігієнічних 
норм для учнів початкових класів, за якими використання комп’ютера на уроці 
допустиме протягом не більше 10-15 хвилин. 

Більшість дітей мало обізнана з комп’ютерними програмами навчального 
призначення. Тому під час створення програмного забезпечення для підтримки 
навчального процесу в початкових класах треба враховувати психолого-
педагогічні особливості комп’ютерного навчання дітей молодшого шкільного 
віку. Для них доцільним є використання насиченої кольорової гами, звичної 
образотворчої і звукової мови, композиційна ясність, зрозуміле акцентування 
на головних елементах, невеликі обсяги текстів тощо [3, с. 44]. 
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Але в процесі комп’ютеризації навчання в початковій школі постає ціла 
низка проблем, пов’язаних зі створенням відповідного програмного 
забезпечення з кожної дисципліни, що вивчається. Справа в тому, що існуючі 
комп’ютерні навчальні програми не завжди відповідають навчальним планам 
певної школи, а вчителі початкових класів, у переважній більшості, не 
володіють міцними навичками розробки якісних комп’ютерних програм 
навчального призначення. Тому одним із найголовніших завдань освітніх 
закладів, які готують сучасних вчителів для початкової школи, є формування в 
них високого рівня комп’ютерної грамотності, яка дозволила б їм у 
майбутньому розробляти власні комп’ютерні програми навчального 
призначення та грамотно використовувати їх у навчальному процесі. 

Із метою формування навичок майбутніх педагогів, зокрема вчителів 
інформатики, створювати якісні комп’ютерні програми навчального 
призначення, у тому числі й для початкової школи, нами розроблено 
авторський навчальний курс «Навчальні програмні засоби», який викладають 
студентам напряму підготовки 6.040302 «Інформатика». Під час його 
опанування студенти під керівництвом викладача розробляють різноманітні 
комп’ютерні програми начального призначення, а саме: навчальні мультфільми, 
уроки-казки, тестові програми, електронні кросворди, шифрограми і ребуси, 
Web-сторінки навчального призначення тощо. Їхню тематику обирає 
індивідуально кожен студент відповідно до програм предметів шкільного 
курсу, у тому числі початкової школи. Практична апробація розробленого 
навчального програмного засобу здійснюється під час проходження студентом 
виробничої педагогічної практики. За її результатами та на основі відгуків-
рецензій шкільних учителів комп’ютерна програма навчального призначення 
може бути рекомендована методичною радою школи для використання в 
навчально-виховному процесі. 

Аналогічний за змістом курс викладається нами магістрантам 
університету, які навчаються за спеціальностями 8.04020101 «Математика» та 
8.04020301 «Фізика». На наш погляд, подібну методику доцільно поширити 
серед студентів педагогічних закладів освіти, які здобувають фах учителя 
початкових класів, та серед учителів молодших класів, які навчаються на 
курсах післядипломної педагогічної освіти. 

Висновки. 
Таким чином, широке використання навчально-ігрових програм у 

початковій школі підвищує мотивацію та ефективність навчання. У зв’язку з 
цим, особливого значення набуває проблема суттєвого покращення 
комп’ютерної грамотності педагогів, у тому числі, учителів початкових класів. 
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Анотація. Застосування електронних засобів на просторі сучасних 

інноваційних педагогічних технологій, зокрема евристичного навчання, − це 
потужний чинник підвищення мотивації до навчання, збільшення обсягу 
засвоєння інформації та активізації роботи студентів, формування їх 
пізнавальної самостійності. У статті обґрунтовано використання та 
значення  електронних засобів в евристичному навчанні іноземних мов у 
вищому навчальному закладі, які забезпечують високу мотивацію, успішну 
індивідуалізацію та диференціацію навчання.  Подано приклади практичного їх 
застосування на заняттях з іноземної мови з урахуванням основних принципів 
евристичної освіти. З’ясовано, що сучасні освітні технології та електронні 
засоби сприяють успішній самореалізації студентів, починаючи від 
опрацювання теоретичного матеріалу, його апробації, створення власного 
освітнього продукту, його оцінки та корекції.  

Ключові слова: електронні засоби навчання, інноваційні педагогічні 
технології, евристичне навчання, пізнавальна діяльність, самостійна робота, 
освітній продукт, електронний підручник, презентація, навчальний проект, 
самореалізація. 

Abstract. The application of the electronic means to modern innovative 
pedagogical technologies, including heuristic learning, is a powerful factor of 
increasing the motivation to learn, increase retention and revitalization of the 
students’ work, forming their independent cognitive activity.  In the article the use 
and value of electronic resources at heuristic learning of foreign languages at high 
school are substantiated. They provide high motivation, successful individualization 
and differentiation of education. Examples of their practical application at the 
foreign language lessons are proposed with the orientation to the basic principles of 
heuristic education. Found that modern educational technologies and electronic 
means contribute to a successful fulfillment of the students, ranging from the study of 
the theoretical material, its approbation, creation their own educational product, its 
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evaluation and correction.  
Key words: electronic means, innovative pedagogical technologies, heuristic 

education, cognitive activity, independent work, educational product, electronic 
book, presentation, educational project, self-realization. 

Вступ. Сучасні інтеграційні процеси в політичній, соціально-економічній і 
культурній сферах в Україні впливають на розвиток мовної складової і 
розширюють функцію іноземної мови як навчального предмета в освіті. 
Зважаючи на це, постало питання щодо переосмислення змісту навчання 
іноземних мов, зокрема цілей, пошуку й застосуванню нових ефективних 
методів і технологій, що суттєво наблизить реалії системи освіти України до 
загальноєвропейських та світових стандартів.  

Одним із варіантів, який би допоміг розв’язати цю проблему,  стає 
освоєння ідей і технологій евристичного навчання, яке надає право кожному 
студенту обирати свій темп навчання, способи створення значущих для нього 
освітніх продуктів, що розглядаються в евристичному навчанні як основна мета 
навчального процесу. Педагоги, які освоїли компетентне управління 
самостійною пізнавально-творчою діяльністю студентів, відзначають потужні 
потенційні можливості евристичних освітніх технологій, їх незамінну роль в 
успішному навчанні іноземних мов. 

Оновлення освіти відбувається засобами інформатизації, використання у 
навчальному процесі електронних засобів навчання.  Сучасний викладач 
іноземної мови у своїй діяльності має не просто володіти інформаційно-
комунікативними технологіями, а вдало застосовувати нові педагогічні 
технології, сучасні методи та організаційні форми навчання. За таких обставин 
особливої уваги вимагає процес підготовки викладачів до використання вже 
відомих, розробки власних та апробації новостворених електронних засобів 
навчання, перевірка їх доцільності у певних педагогічних системах. 

В умовах суттєво трансформованої освіти, яка збагатилась 
інформаційними, евристичними, модульними та іншими інноваційними 
технологіями гуманістичного навчання залишаються недостатньо 
дослідженими проблеми навчання іноземних мов електронними засобами на 
просторі евристичного навчання. 

Зважаючи на актуальність та недостатню дослідженість проблеми, метою 
даної статті є виявити позитивний вплив застосування електронних засобів 
навчання іноземних мов на просторі сучасних інноваційних педагогічних 
технологій, зокрема евристичного навчання. 

Огляд літератури. Ґрунтовний аналіз поняття електронних засобів 
навчання здійснили у своїх роботах Д. Чернилевський, І. Богданова, О. Спіріна, 
О. Башмакова, І. Роберт, М. Жалдака, І. Мархель, Є. Полат, А. Хуторськой, 
А. Осіна та ін. Проблемі комп’ютеризації навчання іноземним мовам в останній 
час приділяється велика увага. Це можна побачити в наукових працях А. 
Гуржій, О. Зиминої, О. Вільшинецької, П. Монастирьова, Є. Полата, В. Ревенко, 
О. Тарнапольського, Т. Гаскі, Б. Рівеса, К. Віндшітл та інших вітчизняних і 
зарубіжних авторів.  

Загальні принципи організації навчального процесу з використанням 
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електронних засобів навчання зазначені у наказі МОН «Про правила 
використання комп’ютерних програм в навчальних закладах» та постанові 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми 
«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» [2; 3]. 

Основний текст. Електронні засоби в освіті орієнтовані на 
індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність студентів. Особистісно 
зорієнтоване навчання евристичного ґатунку, його інноваційні технології, 
методи і засоби роблять наголос на організацію самостійної творчості зі 
створення власного вільно обраного і особистісно значущого освітнього 
продукту, і стає вирішальним чинником успішної самореалізації особистості. 
Використання електронних засобів в евристичному навчанні іноземних мов 
стимулює підвищення динаміки навчального процесу, сприяє активізації 
пізнавального інтересу студентів до оволодіння новими знаннями, організує їх 
плідну роботу творчого та дослідницького характеру, спонукає до 
самоосвітньої діяльності.  

У цьому випадку в процесі навчання спостерігаються індивідуалізація і 
диференціація навчання, розвиток інтелектуальних здібностей студентів, 
підвищення рівня емоційного сприйняття навчальної інформації за рахунок 
збільшення наочності наданого навчального матеріалу; є можливість 
візуалізації складних конструкцій, деталей, машин, моделювання та 
дослідження різноманітних явищ і процесів, необмежена кількість повторного 
звернення до навчального матеріалу, користування гіперпосиланнями та 
онлайн-словниками з метою глибшого розуміння теми тощо.  

Організація евристичного навчання іноземних мов з використанням 
електронних засобів ґрунтується на таких основних дидактичних принципах як 
ствердження суб’єкт-суб’єктних стосунків, пріоритет самостійної пізнавально-
творчої діяльності, мотиваційне забезпечення самостійної роботи, 
спрямованість на самостійне створення студентами власно обраного  і 
значущого освітнього продукту, досягнення продуктивної  співтворчості 
викладачів і студентів на основі евристичної діалогової взаємодії, діагностики й 
оцінки перебігу та результатів самостійної роботи на основі досконалого 
критеріального апарату тощо.   

Сучасні освітні технології, зокрема евристичного навчання, та електронні 
засоби надають процесу навчання безперервності, забезпечують вичерпним 
теоретичним матеріалом, організують тренувальну навчальну діяльність, 
здійснюють контроль рівня знань. За їх допомогою студенти у процесі навчання 
успішно реалізують свій творчий потенціал, починаючи від вивчення 
теоретичного матеріалу, його апробації, тренажу та створення самостійної 
творчої роботи, її оцінки. Електронні засоби навчання дозволяють проводити 
заняття різного типу, а також самостійно опрацьовувати матеріал за 
індивідуальною траєкторією навчання, що є також одним із провідних 
принципів евристичної освіти. 

Оскільки іноземна мова – це не просто сума знань, а мовленнєва 
компетенція, що складається з певних навичок, то на перший план виходить 
побудова уроку в інтерактивній формі. Поняття інтерактивності передбачає 
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інтенсифікацію засвоєння знань за рахунок активного залучення студента до 
практичної діяльності протягом заняття та надання максимальної свободи у 
виборі темпу оволодіння цими знаннями. Досягти цього можна за рахунок 
візуалізації знань через сучасні технічні засоби – комп’ютер.  

Найбільш широко у процесі вивчення іноземних мов використовуються 
такі мультимедійні засоби, як електронні підручники, словники, енциклопедії; 
відео-, та аудіоматеріали; Інтернет ресурси, мультимедійні дошки. Викладач у 
процесі роботи повинен не тільки передавати студентам певний обсяг 
інформації, але і прагнути сформувати в них потребу самостійно здобувати 
знання, застосовуючи різні засоби, в тому числі й комп’ютерні. Чим краще 
організована самостійна пізнавальна активність студентів, тим ефективніше і 
якісніше проходить навчання. Електронні засоби навчання дозволяють 
підвищити самостійність роботи студентів, яка необхідна для перенесення 
знань ззовні у внутрішнє їх надбання. Бо лише власне переосмислені, 
трансформовані знання є значущими і добре засвоєними. 

Сучасному суспільству потрібна не тільки інформаційно грамотна людина, 
а й творчо самостійна особистість. Тому необхідно розвивати самостійність і 
творчі здібності студентів. Це завдання можна реалізувати засобами 
інформаційних технологій, залучаючи їх до створення електронних підручників 
для навчального закладу. 

У процесі створення електронного підручника відбувається тісне 
спілкування викладача зі студентами. Тобто студенти спільно з викладачем 
готують матеріал для майбутнього електронного підручника, розбивають його 
на теми, створюють структуру підручника, готують ілюстрації тощо. Саме за 
таких умов співпраці відбувається реалізація одного з провідних принципів 
евристичного навчання − суб’єкт-суб’єктна взаємодія між учасниками 
навчального процесу. 

Робота над створенням електронного підручника дещо нагадує методику 
проектного навчання. Навчальний проект, як і організаційна форма роботи, 
зорієнтований на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і 
становить частину стандартного навчального предмета або кількох предметів. 
В освіті цю форму роботи можна розглядати як спільну навчально-пізнавальну, 
дослідницьку, творчу та ігрову (індивідуальну, парну, групову), що мають 
спільну мету. Викладачі застосовують схожі методи і способи діяльності, 
спрямовані на успішне досягнення спільного результату. 

Викладачами кафедри іноземних мов Сумського державного університету 
створено низку відеопрезентацій з ключових тем для засвоєння граматичного та 
лексичного матеріалу. Ефективність презентації або відеоінформації у вивченні 
іноземної мови ґрунтується на зверненні до зорових образів. Ці технології є 
ефективними для сприйняття нового матеріалу, адже зоровий образ активізує 
пам’ять та уяву, а при вивченні іноземної мови допомагає безпосередньо 
пов’язувати лексику нерідної мови з предметами, явищами дійсності 
української мови. Застосування електронної презентації надає можливість 
послідовно, логічно організувати роботу не лише на занятті, але й самостійну 
роботу студентів.  
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У практиці викладання широко застосовується комп’ютерне тестування – 
метод, завдяки якому викладач може оперативно отримати об’єктивну, 
достовірну інформацію про знання студентів, про їх готовність сприймати 
новий матеріал, останні, в свою чергу, мають можливість самоперевірки. 

Висновки. Отже, застосування електронних засобів навчання іноземних 
мов на просторі інноваційних педагогічних технологій, зокрема евристичних, 
має безсумнівні переваги, до яких можна віднести такі: студент сам обирає 
місце, час і темп навчання, має вільний доступ до інформації, може тренуватися 
і сам контролювати свої знання, уміння та навички. Крім того, застосування 
мультимедійних засобів на практичних заняттях дає змогу збільшити обсяг 
засвоєної інформації, активізувати роботу студентів тощо. Проте, залишаються 
відкритими і потребують подальшої розробки питання щодо створення чітких 
методичних принципів щодо побудови електронних версій навчання, зокрема, 
для внутрішнього використання в навчальному процесі.  
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Аннотация. Рассматривается роль и значение лекций по курсу общей 

физики при подготовке специалистов в области естественнонаучных и 
технических наук. 

Проанализированы некоторые наиболее существенные функции лекции. 
Отмечены зависимость структуры лекции от содержания и характера 
излагаемого материала, особенности проведения занятий по курсу общей 
физики со студентами первого года обучения. 

Ключевые слова: физика, курс общей физики, лекции, функции лекции. 
Abstract. Were reviewed the role and importance of lectures on general physics 

in the preparation of specialists in the field of natural sciences and technical 
sciences. 

Some of the most essential functions of lectures were analyzed. Dependence 
structures were also marked by lectures from content and nature of the material 
features of carrying out of employment for the course of general physics with students 
the first year. 

Key words: physics, course of general physics, lectures, functions of lecture. 
Вступление. Физика изучает простейшие и наиболее общие 

закономерности явлений  природы, свойства и строение материи, законы её 
движения. 

Физике принадлежит исключительное место в общем объёме знаний, 
накопленном человечеством. Открытия в физике, сделанные в конце ХІХ и в 
начале ХХ веков, оказали решающее влияние на состояние науки, техники да и 
на всю жизнь человечества. 

Очевидна необходимость физических знаний для специалистов в области 
естественнонаучных и технических наук. Физика является теоретическим 
фундаментом техники, те физические явления и процессы, которые ещё не 
используются в технике, в будущем могут найти широкое применение. 

Основная часть. Курс общей физики создаёт условия для изучения 
последующих дисциплин и формирования естественнонаучного мировоззрения. 

К сожалению, в последние годы время, отводимое в ВУЗах на изучение 
фундаментальных дисциплин, значительно сократилось. Это поясняется как 
объективными, так и субъективными причинами [1, 2]. 

В Украине практически на всех инженерных факультетах время на 
изучение курса общей физики сократилось до 225 часов. Учебными планами 
приблизительно по 50 % этого времени отведено на аудиторные занятия и 
самостоятельную работу студентов. 

Конечно, студенты должны с 1-го курса занятий в ВУЗе получать навыки 
самостоятельного овладевания знаниями. Концепция непрерывного 
образования подразумевает, что каждый человек должен учиться, как минимум, 
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20-25 лет. Но студентам первого года обучения, изучающим курс общей 
физики, особо трудно учиться самостоятельно из-за низкого уровня 
образования в школе и высших учебных заведениях 1-го и 2-го уровня 
аккредитации. Ещё большие затруднения у студентов биологических и других 
неинженерных факультетов, не проходящих по физике внешнее независимое 
оценивание знаний. 

Эти обстоятельства требуют от профессорско–преподавательского состава 
кафедр физики организации учебного процесса, позволяющей как 
информационное насыщение аудиторных занятий, так и улучшение 
самостоятельной работы студентов. 

Одной из основных форм организации учебного процесса в ВУЗе 
традиционно является лекция. Её главная дидактическая цель – формирование 
ориентированной основы для дальнейшего усвоения учебного материала [1, 3, 
4]. 

Курс лекций по физике даёт основное содержание, целостное и логическое 
освещение учебной дисциплины. 

Однако вместе с развитием компьютерной техники и информационных 
технологий, дистанционного и электронного (е – learning) обучения, появились 
противники лекционного обучения. Они считают, в основном, что лекции 
приучают к пассивному восприятию чужих мнений, подавляют 
самостоятельное мышление, часть студентов просто механически пишут 
конспект под диктовку лектора [2, 5, 6]. 

Получается, чем выше мастерство лектора, чем продуктивнее лекция, тем 
заметнее её негативное воздействие. 

Новые обучающие технологии отстраняют преподавателя от 
непосредственного обучения. Теоретические материалы размещаются в сети, 
студент может работать с ними в любое время и в любой точке мира. Только на 
старших курсах обучение осуществляется совместно со специалистами в 
составе научно – технических групп. Стоимость такого обучения много ниже 
затрат при классическом процессе образования. 

Однако не существует никаких доказательств большей эффективности 
такого «высокотехнологического» учебного процесса в сравнении с 
классической системой образования [6]. 

Опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень 
подготовки студентов, нарушается системная учебная работа в течение 
семестра. Особо значима традиционная методика преподавания для студентов 
первого курса – недавних школьников, когда преподаватель имеет 
необходимую для обучения обратную связь, позволяющую немедленно 
перестраивать учебный материал, делать его более доступным и понятным для 
студентов. 

Поэтому лекция продолжает оставаться основной, ведущей формой 
организации учебного процесса в ВУЗе. Естественно, достижения современных 
технологий должны быть учтены в методике преподавания физики. 

Каким же требованиям должны отвечать лекции по курсу общей физики 
для студентов первого года обучения в ВУЗе? Конечно, лекции должны 
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соответствовать дидактическим принципам научности, систематичности и 
последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности. 

Рассмотрим ещё некоторые наиболее существенные функции лекций в 
курсе общей физики для студентов естественнонаучных и инженерных 
специальностей [4]. 

Информационная функция. Лекция – источник адаптированной для 
студентов научной информации о достижениях науки физики, об основных 
положениях учебной дисциплины. Лекции в курсе общей физики должны 
представить физику как стройную систему знаний, связанную логически в 
единое целое. 

Лекция – наиболее оперативный и экономичный способ передачи 
большого объёма научной информации в систематизированном виде большому 
числу студентов.  

Содержание лекций определяется программой дисциплины «Физика». 
Очевидно, что при 100-130 часах, выделенных на аудиторные занятия (из 

них 44-56 часов на проведение лекций), все вопросы программы курса общей 
физики не могут быть отражены на лекциях с исчерпывающей полнотой. 

Известно, что информация удваивается каждые 10 лет и, конечно, передать 
её студентам невозможно. Поскольку фундаментальные сведения растут 
гораздо медленнее, то в лекции следует включать наиболее главное - 
фундаментальные законы физики, её идеи, методы, основные понятия, 
сложный теоретический материал. 

Следует чётко определить, какая часть программы должна быть изложена 
на лекциях, а что рассмотрено на практических и лабораторных занятиях, 
выделено на самостоятельную работу студентов. 

Знания, полученные на лекциях, должны быть углублены и расширены на 
практических и лабораторных занятиях. На этих же занятиях следует проводить 
текущий контроль знаний, умений и навыков. 

Ориентирующая функция. Лекция ориентирует студентов в 
последовательности, развитии теорий, идей, взглядов, когда и какими учёными 
они были разработаны, какими обстоятельствами и потребностями общества 
они были обусловлены. Такой подход «очеловечивания формул», как правило, 
повышает интерес студентов к материалу, стимулирует активность при его 
изучении. К ориентирующей функции лекции относится и список 
рекомендуемой литературы. 

Разъяснительная, объясняющая функция. В лекциях по курсу общей 
физики вводятся основные понятия, принципы и закономерности физики как 
науки, студенты познают методы, методику и технику исследований. 

Студенты должны осознать роль и задачи физики, связь с другими науками 
и, что важно, с профилирующими для данного факультета (специальности). 

Эту же задачу решают практические и, в особенности, лабораторные 
занятия. Тематика части работ должна быть увязана с профилем факультета. В 
этом случае студенты в большей степени осознают важность изучения физики в 
их становлении как специалиста. 

Так, например, на гидромелиоративном факультете можно поставить 
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работы по гидродинамике, а для геодезистов – изучение работы 
полупроводникового лазера, измерение расстояний по сдвигу фаз колебаний и 
т.д. 

Убеждающая функция. Студент должен быть убеждён в правильности 
информации, сообщаемой преподавателем на лекции. Убеждение реализуется 
через аргументацию, доказательство. В этом случае отдельные факты 
включаются в систему знаний, приходит понимание. 

Физика – наука экспериментальная, её законы базируются на фактах, 
установленных опытным путём. 

Лекционные демонстрации  не только обеспечивают доказательность 
суждений лектора, но и повышают интерес к изучаемому материалу, обостряют 
и направляют внимание, способствуют активности восприятия, прочному 
запоминанию. 

Студентам особо запоминаются эффектные опыты, казалось бы, 
противоречащие здравому смыслу. Например, если подуть между двумя 
листами бумаги, то они, вопреки ожиданиям студентов, сближаются и т.д. 

Самыми убедительными являются демонстрации физических явлений на 
реальном оборудовании. Виртуальные эксперименты, смоделированные на 
дисплее компьютера, могут быть отличным средством для доказательности 
рассуждений лектора. Однако реальный эксперимент производит гораздо 
большее впечатление на студентов, нежели виртуальный. После лекций 
зачастую студенты просят разрешения им самим проделать интересные опыты. 

Компьютерный эксперимент не может заменить реальный и применять его 
следует только в тех случаях, когда это необходимо. Например, когда 
изучаемые процессы очень скоротечны или долговременны, слишком малы или 
велики масштабы процессов, принципиальна ненаблюдаемость физических 
явлений. 

Эксперимент может выступать в двух аспектах: при дедуктивном 
изложении материала он выступает критерием истины, подтверждая выводы 
теории, а при индуктивном подходе является источником знаний. 

Технические средства, иллюстративный материал, демонстрации опытов 
призваны повысить эффективность, выразительность лекции, однако 
неумеренные их применения перегружают студента избыточной информацией, 
переключают внимание на эти средства [7]. 

Структура лекции определяется содержанием и характером излагаемого 
материала, особенностями студенческой аудитории. Вместе с тем существует 
общий подход, применимый к любой лекции [1, 3, 4]. 

Введение определяет тему, план, цель лекции. Сообщается основная идея 
лекции, её актуальность. При необходимости следует показать связь 
содержания новой и предыдущей лекций. Вступление призвано заинтересовать 
аудиторию, подчеркнуть важность изучения излагаемого материала. 

Основная часть лекции – изложение, в которой реализуются цели и задачи 
лекции. Излагаются основные закономерности и проблемы физики, методы их 
решений. Длительность рассмотрения отдельных вопросов (этапов) лекции 
определяется их научным значением. Каждый вопрос темы лекции следует 
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завершить краткими выводами, подводящими студентов к новому вопросу. 
Важно увязать содержание лекции с последующими за ней лабораторными и 
практическими занятиями. Для раскрытия теоретических положений следует 
приводить интересные факты, простые и яркие примеры, показывать значение 
приобретаемых студентами знаний физики в будущей практической 
деятельности. 

Заключение ставит своей целью краткое обобщение изложенного 
материала на лекции, систематизацию знаний. 

Вводная лекция. Отдельные виды лекций могут заметно отличаться по 
структуре от традиционных «академических». Прежде всего это относится к 
вводной, вступительной лекции. Она подготавливает студентов к восприятию 
основной информации по курсу общей физики на данном факультете. 
Рассматривается роль и значение физики как науки, её влияние на другие 
науки, технику, производство. Необходимо подчеркнуть, что физика – это не 
только одна из фундаментальных наук, но она ещё имеет большое прикладное 
значение. Следует раскрыть важнейшие этапы в развитии физики, роль учёных, 
внесших весомый вклад в науку. 

Студентов информируют о целях и задачах физики как учебной 
дисциплины, её месте в системе обучения по данной специальности, о связях со 
смежными дисциплинами. 

Знакомят с организацией учебного процесса, учебными планом и 
программой, распределением времени по видам учебных занятий и по 
семестрам, особенностями проведения практических и лабораторных занятий, 
дополняющих лекционный курс. 

Необходимо сообщить студентам о методах контроля знаний, организации 
самостоятельной работы. 

Вводная лекция играет особо важную роль для студентов–первокурсников. 
Их интересуют и новая для них система обучения, и новая дисциплина, и 
лектор. 

Отношение студентов к физике как к науке и как к учебной дисциплине, 
отношение к лектору начинает формироваться именно на вводной лекции. 
Поэтому весьма важно, чтобы вводная лекция была яркой, убедительной, 
доступной для восприятия первокурсниками. 

Украсят вводную лекцию несколько простых и эффектных демонстраций. 
Например, парение теннисного шарика в струе воздуха и, напротив, когда эта 
же струя не выбрасывает шарик из воронки. Производят сильное впечатление 
на студентов опыты с гироскопом, трансформатором Тесла [7]. 

Показ этих экспериментов нужен только для активизации студентов, а 
пояснение последует при изучении соответствующих разделов курса физики. 

Выводы. В подготовке специалистов в области естественнонаучных и 
технических наук важную роль играют лекции по курсу общей физики. 

Развитие компьютерной техники и информационных технологий вносит, 
естественно, коррективы в методику преподавания курса общей физики в ВУЗе, 
однако, традиционная лекция остаётся основной формой организации учебного 
процесса. 
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Лекции дают целостное и логическое освещение основного материала 
курса, определяет направление, содержание и эффективность других форм 
учебного процесса – практических и лабораторных занятий, самостоятельной 
работы студентов. 

Лекции по физике позволяют облегчить адаптацию студентов–
первокурсников, недавних школьников, к системе обучения в ВУЗе. 
 

Литература: 
1. Осадчук Л.А. Методика преподавания физики. – К.: Вища школа, 1984. 
2. Кузнецов И.В. Информационные технологии в профессиональной 

подготовке специалистов // Высшее образование сегодня. – 2007. – №7. 
3. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. – М.:1990. 
4. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: Владос, 2011. 
5. Сатунина А.Е. Электронное обучение: плюсы и минусы // Современные 

проблемы науки и образования. – 2006. – №1. 
6. Мовчан И.Б, Яковлева А.А. О новых моделях взаимодействия 

преподавателя и учащегося. Международная научно – методическая 
конференция «Современное образование: содержание, технология, качество». – 
Санкт – Петербург.: 2016. – С. 115 – 117. 

7. Кияновский А.М. Лекционный эксперимент – неотъемлемая часть курса 
общей физики в высших учебных заведениях. Сборник научных трудов SWorld. 
2014. Т. 12 №3. С. 44 – 48. 

Статья отправлена: 29.05.2016г. 
© Кияновский А.М. 

 
ЦИТ: 216-082 
УДК 37.012.3: 502.35 

Хмельницкий Ю.Н., Мусаткина Б.В., Игнатов О.В. 
ОПЫТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  РАМКАХ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРОЕКТА  ТЕМПУС  

Омский государственный университет путей сообщения,  
Омск, проспект К.Маркса, 35, 644046  

Khmelnitsky Yu.N., Musatkina B.V., Ignatov O.V.  
EXPERIENCE PROGRAM ADDITIONAL ENVIRONMENTAL 
EDUCATION IN THE INTERNATIONAL PROJECT TEMPUS  

Omsk State Transport University, 
Omsk, Karl Marx Avenue, 35, 644046 

 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы непрерывного экологического 

образования специалистов железнодорожных предприятий  и студентов в 
области  экологического менеджмента и аудита. Представлены  результаты 
обучения и анкетирования слушателей пилотных курсов повышения 
квалификации по программе «Экологический менеджмент и аудит в 
российских компаниях». Рассмотрены итоги студенческого экологического 
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форума, организованного в рамках международного проекта ТЕМПУС. 
Ключевые слова: экологическое образование, международный 

экологический проект.  
Abstract. In this paper we discussed the issues of continuous environmental 

education of employees of railway undertakings and students in the field of 
environmental management and auditing. The results of the survey of students 
learning and participants of the pilot training courses on the program 
"Environmental management and auditing in the Russian companies." We consider 
the results of the Student Environmental Forum organized in the framework of the 
international project TEMPUS  RECOAUD. 

Key words: environmental education, international environmental project.  
Вступление. 
Важнейшим элементом повышения экологической культуры производства 

является непрерывное образование специалистов, осуществляющих 
практическое руководство деятельностью предприятий. Внедрение 
экологического аудита и экологического менеджмента в процесс принятия 
бизнес-решений  имеет решающее значение для предприятий, которые смогут 
не только соблюдать требования природоохранного законодательства, но и 
повысить собственную энергоэффективность, сократить затраты на 
производство и получить конкурентные преимущества.  

Обзор литературы. 
Согласно Экологической доктрине Российской Федерации приоритетными  

направлениями деятельности государства и общества являются сохранение 
природы и улучшение окружающей среды. К основным аспектам 
государственной экологической политики относятся экологическое 
образование и просвещение. В настоящее время в  России руководители 
производства проходят обязательное обучение только по двум программам 
дополнительного профессионального образования: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» и «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами», чего 
явно недостаточно. Для решения отраслевых и региональных экологических 
проблем необходимо сформировать у специалистов-практиков эколого-
ориентированные управленческие компетенции, в том числе с учетом 
накопленного мирового опыта в сфере экологического образования.  

Основной текст.  
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) 

является одним из партнеров экологического международного проекта 
ТЕМПУС  RECOAUD (2013 -2016 гг.), в  котором принимают участие  
университеты Германии, Польши, Словакии, Словении и 4 российских  вуза  — 
Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), 
университеты путей сообщения в Самаре (СамГУПС), Екатеринбурге 
(УрГУПС), Омске (ОмГУПС).  Долгосрочная цель проекта, финансируемого 
Евросоюзом,  состоит в том, чтобы на базе имеющегося опыта и знаний 
европейских университетов-партнеров и экспертов разработать, апробировать и 
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запустить в российских вузах программы непрерывного обучения специалистов 
и обеспечить дальнейшее развитие образовательных программ в области 
экологического аудита и менеджмента, в том числе дистанционного обучения. 
Железнодорожные и нефтегазовые предприятия из всех российских регионов-
участников заявили о поддержке проекта и заинтересованности в достижении 
его результатов.  

В ноябре-декабре 2015 г. в рамках очередного этапа проекта ТЕМПУС в  
ОмГУПСе, как и в других российских вузах-партнерах, проводились курсы 
повышения квалификации по программе «Экологический менеджмент и 
интеграция программы эко-аудита в процесс принятия корпоративных 
решений» для специалистов-практиков предприятий Западно-Сибирской 
железной дороги, студентов (всего 37 слушателей). Занятия проводили  
преподаватели – участники проекта, которые на предыдущем этапе проекта 
ТЕМПУС в сентябре-ноябре 2015 г. стажировались у европейских коллег в 
Технологическом Университете Ченстохова (Польша) и СамГУПСе и получили 
международные сертификаты. В учебном процессе применялись интерактивные 
методы обучения, использовались материалы, предоставленные европейскими 
партнерами, адаптированные и дополненные российскими преподавателями. 
Постоянно проводились обмен мнениями между специалистами предприятий, 
студентами и преподавателями, совместные обсуждения и оценки студенческих 
презентаций по актуальным отраслевым, региональным и глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения.  

Студенты ОмГУПСа, стремясь начать активную природоохранную работу, 
на основе полученных на курсах знаний  разработали проект «Организация 
селективного сбора отходов в ВУЗе», где определили виды, объемы и класс 
опасности отходов; цель и окружение проекта; пункты и условия селективного 
сбора в городе; поставщиков услуг по вывозу отходов с территории вуза; 
затраты и окупаемость проекта; человеческие, материальные, финансовые, 
временные ресурсы для реализации проекта; источники финансирования, 
начало и окончание проекта, его промежуточные стадии, ответственных и 
исполнителей на каждой стадии; создали мотивационную программу для 
сотрудников и студентов.   

По итогам пилотных курсов на основе мотивационных собеседований в 
каждом российском вузе-партнере было отобрано по 10 студентов для участия 
в двухнедельном  конкурсе-форуме по экологическому менеджменту в Самаре 
в феврале 2016 года. В течение первой недели конкурса-форума участники 
были вовлечены в активные тренинги  (командообразование, публичные 
выступления, дискуссионный эко-киноклуб, лекция-семинар «Эколого-
экономическая оценка и менеджмент природных ресурсов», деловая игра 
«Менеджмент природопользования»,  фотоконкурс «Эко-позитив и эко-
негатив»).  

Целью тренингов являлась подготовка команд ко второй неделе форума – 
разработке проектов по экологическому менеджменту и выступлениям с 
презентациями. Команда каждого вуза работала над четырьмя проектами по 
номинациям: 
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1. Внедрение системы экологического управления окружающей средой по 
стандартам ISO 14000 на крупном промышленном предприятии.  

2. «Зелёный» PR компании. 
3. Кейсовые исследования (каждая команда получала пакет с кейсом от 

экспертов компании ОАО «РЖД» с конкретной экологической проблемой и 
должна была составить алгоритм действий по решению проблемы с учетом 
действующего законодательства, внутренних инструкций и данных кейса).  

4. Организация селективного сбора отходов в вузе. 
Оценивали проекты команд эксперты – экологи  Куйбышевской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД».  
Все студенты получили сертификаты участников  международного проекта 

ТЕМПУС RECOAUD, кроме того, студенты  ОмГУПСа стали победителями 
студенческого экологического форума  в номинации «Экологические проекты». 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
После окончания обучения на курсах в ОмГУПСе проведено 

анкетирование слушателей. Все опрошенные слушатели (100%) считают, что 
содержание обучения полностью соответствует программе и целям курсов, 
полученные знания являются интересными и новыми, позволяют существенно 
расширить имеющиеся навыки. Средний балл оценки качества обучения (по 24 
показателям анкеты) – свыше 9,5 баллов из 10. По мнению слушателей-
практиков, для железнодорожных предприятий наиболее важны вопросы 
внедрения экологического менеджмента, экологические стандарты и 
процедуры, SWOT-анализ, правовые и законодательные основы защиты 
окружающей среды. 93% опрошенных специалистов считают, что курсы 
повышения квалификации по этой тематике полезны в работе и будут 
пользоваться спросом на Западно-Сибирской железной дороге. 

 Команда студентов ОмГУПСа наметила конкретный план действий по 
выигранной номинации «Экологические проекты». Проект «Организация 
селективного сбора отходов в ВУЗе» для университета является 
перспективным. Для создания действенной мотивационной программы для 
сотрудников и студентов по селективному сбору отходов участники команды 
запустили постоянно действующий интернет-опрос, в том числе  в социальных 
сетях, и систематически  анализируют и обобщают его результаты. В апреле - 
мае 2016 г. совместно с Волонтерским центром ОмГУПСа студенты собрали и 
передали на переработку свыше 1 тонны макулатуры. 

Заключение и выводы. 
Были  получены   данные  опроса по итогам обучения  слушателей курсов 

повышения квалификации по экологическому менеджменту и аудиту;  
рассмотрены этапы реализации инициативного студенческого проекта 
«Организация селективного сбора отходов в ВУЗе». Они подтвердили 
успешные результаты курсов как этапа  непрерывного образования, целью 
которого в проекте ТЕМПУС RECOAUD является не только однократное 
обучение группы людей экологическому менеджменту, но и способствование 
распространению в России экологической культуры в целом и формирование 
мотивации к эколого-ориентированному поведению у специалистов-практиков 
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и студентов – будущих руководителей.  
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Аннотация. В работе рассматривается влияние научно 
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Вступление.  
Ещё Гомер сказал: «Слова крылаты и легко улетают, если их не 

удерживает груз смысла», а Бернард Шоу заметил: «Если просто учить чему-
нибудь человека, он никогда ничему не научится». «Учение – это активный 
процесс. Мы учимся на делах», – так утверждает Д. Карнеги.  

Справедливость этих слов очень хорошо видна уже при первом знакомстве 
со студентами младших курсов, пришедших в наши вузы в последние годы и 
сдавших вполне «прилично» экзамены-угадайки по системе ЕГЭ. Даже при 
одинаково высоких баллах выпускники средней школы демонстрируют разные 
способности к обучению в высшей школе, зато практически все могут не 
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понять смысла только что прочитанных в учебнике или услышанных от 
преподавателя нескольких предложений из текста. Положение дел в высшей 
школе не лучшее. Отказ предприятий от подготовленных специалистов, от 
помощи учебным заведениям в укреплении и расширении материальной базы, 
напрямую сказываются на качестве подготовки квалифицированных 
специалистов. Переход на двухуровневое образование мало что изменяет в 
сложившемся положении дел. Образование – это результат усвоения 
систематизированных знаний, умений, навыков; необходимое условие 
подготовки человека к жизни и труду. Бакалавриат в настоящее время скорее 
напоминает хорошо организованную профориентацию для молодёжи. Остро 
встаёт вопрос о методах обучения, способствующих повышению 
эффективности усвоения знаний, формированию способностей 
самостоятельного исследования, практического применения теоретических 
знаний. Целью современного высшего образования является не только и не 
столько дача студенту конкретных знаний по специальности, сколько 
необходимость научить его работать самостоятельно и в вузе и после его 
окончания.  

Основной текст 
Одной из важнейших форм подготовки творческих развитых специалистов 

является научно-исследовательская работа студентов (НИРС) [1].  
В советских вузах НИРС была, чуть ли не обязательным элементом 

подготовки инженеров[2] . Это и  понятно, ведь только собственное творчество 
способно создать творца, а слову «инженер» синонимы «изобретатель», 
«творец». 

С началом перестройки всё изменилось – рухнули производство, наука, 
поэтому НИРС вообще стала не нужна, многие научно-исследовательские 
подразделения либо вообще прекратили своё существование, либо продолжают 
свою жизнь на чистом энтузиазме оставшихся работников. Ни экономической, 
ни  физической возможностей развернуть научную работу студентов в том 
объёме и с тем качеством, как это было раньше, сейчас нет.  

Правда, в последние годы у студентов появились стимулы для участия в 
НИРС – учреждены, так называемые именные стипендии, для получения 
которых одним из обязательных пунктов является участие претендента в 
различных видах научной работы; и главное – участие и победы в некоторых 
формах НИРС открывает дорогу для дальнейшего продолжения обучения, т. е. 
дорогу в магистратуру, причём, чем выше и разнообразнее эти успехи, тем 
больше вероятность поступления в магистратуру более «престижного» вуза на 
более привлекательную специализацию.  

Итак, интерес появился, но осталась ограниченность средств и 
возможностей. Чтобы эффективно использовать то, что имеем, необходимо 
учесть, что знают, умеют и  могут сделать студенты на соответствующем этапе 
обучения.  

Так на первом курсе знают мало, но многие неплохо знакомы с 
компьютером хотя бы на бытовом уровне. Поэтому в этот период 
первокурсников следует привлекать к работе с вычислительной техникой и 
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первоисточниками, составлению рефератов и выступлением с небольшими 
докладами по интересным для них темам, связанным с их будущей 
специализацией.  

На втором и старших курсах, когда закладываются основы инженерных 
знаний, основная задача НИРС – способствовать соединению 
общетехнического и специального образования, правильному пониманию 
взаимосвязи базовых дисциплин со специальными науками, приобретению 
навыков планирования и проведения исследований. 

Наша кафедра работает со студентами I и II курсов, когда у обучающихся 
ещё нет достаточных знаний для проведения социально-значимых научных 
исследований, а у кафедры нет для этого соответствующей материальной базы.  

Теоретическая механика является мостом между математикой, физикой и 
практической деятельностью; именно она (механика) учит на «инженера», 
развивает логическое мышление, учит ставить и решать практические задачи  
[3]. 

В результате всего вышесказанного на кафедре НИРС проводится 
следующим образом: 

1. В течение всего учебного процесса студенты привлекаются к написанию 
рефератов, учебно-исследовательских и небольших научно-исследовательских 
работ, в основном, с применением ЭВМ; 

2. В рамках  «Недели Науки»  (обычно в марте-апреле) проходят 
внутривузовские олимпиады по теоретической механике (для I и старших 
курсов), по итогам которых формируется команда на межвузовскую 
олимпиаду; 

3. В это же время проводится кафедральная научная студенческая 
конференция, причём количество и качество докладов с каждым годом 
увеличивается (в 2016 году их было 20). 

Тематика докладов весьма разнообразна от «программы тренажёра для 
определения ускорения Кориолиса и до «Исследования движения рабочего 
органа строительно-дорожных машин методом передаточных матриц» и т.д. 

Присутствие на конференции преподавателей  кафедры и их 
доброжелательное участие в обсуждении студенческих докладов значительно 
увеличивает чувство ответственности и собственной значимости у 
докладчиков, позволяет им увидеть и перспективы на будущее и некоторую 
недоработанность тем, и практическую ценность проделанной работы.    

Заключение и выводы. 
В итоге можно отметить следующие, на мой взгляд, интересные моменты: 
1. После «Недели Науки» у первокурсников несколько изменяется 

отношение ко всем видам учебной деятельности; 
2. Все студенты, принявшие участие в том или ином виде НИРС, 

обязательно включаются в исследовательскую работу и в последующие годы 
обучения,  публикуют свои работы [4,5]; 

3. На студенческих конференциях докладчики, прежде всего, учатся 
чётко, ясно, кратко формулировать свои мысли; вычленять главное в 
излагаемом вопросе, «чувствовать время», т.к. большинство из них 
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сталкиваются с «перебором» времени, отвечать на конкретные вопросы, 
отстаивать свою точку зрения и т.д. 

4. Материальные трудности не позволяют организовать массовое участие 
обучающихся в НИРС, но те, кого удалось привлечь и увлечь этой работой 
будут, безусловно, в числе лучших выпускников нашего вуза, а в дальнейшем и 
успешными инженерами. 
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Анотація. У статті йде мова про необхідність швидкого оновлення 
змісту освіти та організаційних форм навчання відповідно до вимог сучасного 
суспільства.  Представлено досвід проведення хакатонів для студентів вищих 
навчальних закладів міста Одеса як організаційної форми, яка сприяє розвитку 
навичок командної роботи та підвищенню мотивації студентів до опанування 
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нових технологій. 
Ключові слова: інженер-програміст, хакатон, інтернет речей. 
Abstract. The article refers to the need for rapid renovate of educational content 

and organizational form of learning according to the requirements of modern society. 
The experience of hackathon for students of higher educational institutions of Odessa 
as an organizational form that promotes forming teamwork skills and increase 
students' motivation to study of new technologies. 

Keywords: engineer-programmer, Hackathon, Internet of Things. 
Постановка проблеми.  
Швидкий технологічний розвиток сучасного суспільства кардинально 

змінює процеси виробництва, спілкування, надання різноманітних послуг. 
Затребуваними стають фахівці, що володіють компетентностями у галузях, які 
виникли нещодавно. Значно скоротився термін між науковим винаходом та 
його широким розповсюдженням та споживанням. Система освіти змушена 
шукати кардинальні шляхи вирішення завдання підготовки необхідних 
суспільству фахівців. Це зумовлює необхідність постійного оновлення змісту 
освіти, пошуку нових технологій навчання та ефективних організаційних форм.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Особливого значення набуває підготовка майбутніх інженерів-

програмістів. Питання інформатизації освіти ґрунтовно розглядаються у 
роботах українських та зарубіжних учених В. Бикова, Л. Білоусової, 
Ю. Горошка, А. Гуржія, М. Жалдака, В. Клочка, Н. Кузьміної, В. Кухаренка, 
А. Манако, Н. Морзе, Є. Полат, В. Олійника, С. Ракова, Ю. Рамського, 
З. Сайдаметової, В. Солдаткіна, О. Співаковського, О. Спіріна, С. Семерікова, 
Ю. Триуса та інших дослідників.  

Формулювання мети.   
Метою статті є представлення досвіду оновлення змісту освіти та 

впровадження нових технологій в навчальний процес відповідно до потреб 
сучасного суспільства.  

Основний матеріал дослідження. 
Сучасне життя визначається появою широкої гами інформаційно-

комунікаційних технологій, таких як хмарні обчислення, робототехніка, 
інтернет речей, великі дані й ін., здатних змінити спосіб життя суспільства, 
сприяти створенню значної кількості нових робочих місць. Однак, складністю 
впровадження означених технологій в освітній процес в сучасних умовах є 
необхідність створення технічної бази, яке вимагає суттєвих капіталовкладень. 
Шляхом вирішення може стати співфінансування через залучення коштів 
міжнародних грантів, співпраці з корпораціями розробниками технологій та 
інше. Так, у ПНПУ імені К.Д. Ушинського було створено дві лабораторії: одну 
спільно з компанією Microsoft, іншу – з компанією Intel.  

Проте, виникає потреба в організації доступу до створених лабораторій 
студентів з інших навчальних закладів, науковців, промисловців. Означена 
проблема може бути розв’язана шляхом створення регіональних техно-центрів 
та впровадженням нових організаційних форм співпраці усіх зацікавлених 
сторін. Однією із перспективних форм співпраці, на нашу думку, може стати 
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проведення хакатонів. Так, у травні 2015 року на базі Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, спільно з  
компаніями DataArt та Intel вперше в Україні провели хакатон з «Інтернету 
речей» з творчою молоддю міста Одеси.  

Термін «хакатон» походить від поєднання двох слів: хакер і марафон. В 
даному випадку було проведено попередній двотижневий онлайн семінар для 
потенційних учасників Хакатона з вивчення можливостей лабораторного 
стенду Devicehive Galileo Discovery Platform, розробленого компанією DataArt 
на базі мікрокомп’ютера Galileo 2 від компанії Intel. І власне, триденний 
марафон програмістів, протягом якого вони мали змогу реалізувати власні ідеї в 
середовищі розробки Arduino IDE для програмування контролерів Intel Galileo 
Gen 2.  

Цілями Хакатона було: 
− продемонструвати молодим дослідникам можливості нових програмно-

апаратні рішень компаній DataArt і Intel в області «Інтернету речей»; 
− виявити молодих програмістів, здатних вирішувати практичні завдання в 

середовищі загального інтернету; 
− звернути увагу міських і обласних чиновників на появу технологій, 

здатних економити ресурси і створювати нову якість життя населення. 
Статистика учасників хакатону виглядає наступним чином: 

зареєструвалися на попередню зустріч близько 60 осіб, прийшли – 50 осіб, 
взяли участь в Хакатоні 26 осіб. Учасники виступали в складі 7 команд  (від 
одного до п’яти осіб) із чотирьох ВНЗ м. Одеси: 3 команди з Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С.Попова, 2 команди з Одеського 
національного політехнічного університету, 1 команда з Одеської морської 
академії та 1 команда змішана, що складається з програмістів одеської компанії 
і студентів Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського 
державного екологічного університету.  

Команди було ознайомлено зі стендами (основний елемент 
обчислювальної мережі), можливостями та особливостями роботи з ним, а 
також критеріями оцінювання проектів. Протягом наступних трьох днів 
команди студентів формулювали тему і мету проекту, уточнювали склад 
команди. За кожною з команд було закріплено стенд (на платформі DeviceHive) 
на якому вони реалізовували власний проект. У якості менторів, які 
затверджували тему проекту, надавали консультативну допомогу протягом 
хакатону та оцінювали проект виступали фахівців компаній-партнерів.  

В процесі марафону дві команди не дійшли до фінішу, таким чином 
захищали свої проекти 5 команд. Тематика проектів обиралась учасниками 
самостійно. У фіналі команди захищали наступні проекти: 

1. Smart security alarm – розробка системи сигналізації приміщення, з 
передачею інформації на GSM модуль про злом і розсилкою СМС повідомлень 
на список номерів. 

2. Greenhouse – створення системи, що дозволяє проводити моніторинг і 
контроль показань навколишнього середовища з метою автоматизації 
фермерської праці. 
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3. Universal Remote – створення універсального пульта зі звичайного 
смартфона для побутових і мультимедійних пристроїв в будинку. 

4. ЕкоВольт – економія електроенергії шляхом віддаленого контролю 
стану електричних пристроїв, підключених до розетки. 

5. Автономна машина – створення автономного та ручного управління 
автомашини. 

Підготовка і проведення Хакатону є досить трудомістким процесом, який 
поки не супроводжується сталими напрацюваннями щодо ефективності 
організації такого виду діяльності. Тому отриманий досвід є цінним для усіх 
учасників процесу. Активну участь в організації та проведенні Хакатона брали 
співробітники DataArt, які за сумісництвом також є викладачами ВНЗ: Олег 
Крук (Харківський національний університет радіоелектроніки) і Віктор Сєдов 
(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського), а також два викладача Національної академії зв’язку: 
Ніколаєнко Сергій і Северин Микола. 

Серед важливих результатів проведеної роботи слід відзначити наступні: 
1. Виявлення групи студентів в складі 10-14 осіб, які вдало проявили себе у 

процесі проведення Хакатону, продемонстрували здібності до роботи в 
команді, опанування нових технологій, проектній діяльності та виявили 
бажання працювати у напряму інтернету речей у подальшій професійній 
діяльності. 

2. Досвідчених співробітників ІТ-компанії DataArt та викладачів ВНЗ, які 
можуть розвивати означений напрям у подальшій роботі. 

Нами спільно з колегами було розроблено та впроваджено у навчальний 
процес Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені 
К.Д. Ушинського навчальні курси «Хмарні технології в освіті», «Інтернет 
речей» та робочу програму «Програмування мікроконтролерів та інтернет 
речей», яку буде впроваджено у навчальний процес Одеської національної 
академії зв’язку ім. О.С.Попова.  

Висновки.  
В умовах швидкого розвитку суспільства виникає потреба у підготовці 

фахівців, які володіють сучасними технологіями. Однак традиційна система 
освіти має певні проблеми з швидким впровадженням нових технологій в 
навчальний процес пов’язані в першу чергу з відсутністю фінансування на 
оснащення лабораторій новим обладнанням та підготовку викладачів у цій 
галузі. З огляду на це проведення хакатонів є перспективною формою 
організації навчання, що сприяє взаємодії ВНЗ, ІТ-компаній та студентів, а 
також популяризації технічної освіти, спрощує доступ зацікавленої у 
дослідженнях і розвитку технологій молоді до сучасного обладнання. Найбільш 
актуальним сьогодні є проведення хакатонів для майбутніх інжеренів-
програмістів, які набувають нових затребуваних навичок, чим підвищують 
свою вартість на ринку праці. 
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Анотація. У статті йде мова про вивчення особливостей професійної 

діяльності сучасного вчителя інформатики та визначення структури 
професіограми. Сьогодні основним напрямком педагогічної діяльності є 
задоволення потреб особистості в знаннях, які дозволять адаптуватися в 
умовах сучасного суспільства. У зв’язку з цим змінюються вимоги до 
професійної підготовки, тобто до професіограми вчителя, що забезпечує 
виконання повсякденних обов’язків вчителя.  

Ключові слова: професіограма, підготовка вчителя, учитель інформатики. 
Abstract. The article deals with the study of the professional characteristics of 

current teacher of computer science and determines the structure professiograme. 
Today the main focus of educational activities is to meet the needs of the individual in 
knowledge that will help to adapt to the modern society. In this regard, changing 
requirements for professional training, that is to professiogram teacher,  that 
provides execution everyday duties of a teacher.  

Keywords: professiogram, teacher training, computer science teacher. 
Постановка проблеми.  
Сучасний учитель інформатики повинен володіти інформаційними 
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технологіями, відстежувати зміни програм та підручників, постійно 
поповнювати свій багаж знань, розвивати ерудицію. Особливого значення 
набуває проблема підготовки майбутнього вчителя інформатики відповідно до 
вимог сучасного суспільства, які і визначають професіограму даного фахівця.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сьогодні, в епоху розвитку інформаційного суспільства, зростають вимоги 

до міри та якості розвитку особистості. Питання професійної підготовки 
майбутніх педагогів та її закономірності  досліджують багато вчених. Велике 
значення мають праці  Ф. Гоноболіна, О. Щербакова, Є. Гришина, Н. Кузьміної, 
Л. Спіріна та ін. Проблему професійної підготовки фахівців у вищій школі 
вивчали А. Алексюк, В.Галузинський, В. Лозова,  М. Божик, Н. Борейко, 
Л. Вовк, М. Євтуха, Р. Семернікова, М. Ярмаченко, А. Бєляєва, А. Верхола, 
В. Губарь, Г. Захаревич, М. Козій, Г. Терещенко, О. Савченко, 
Д. Тхоржевський, Ю. Чирва  та ін.  

Формулювання мети.   
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних складових та 

створення професіограми сучасного вчителя інформатики.  
Основний матеріал дослідження. 
У філософському словнику професіограму визначають, як науковий опис 

виду праці та необхідних професійних якостей, що може використовуватись у 
профорієнтації, підборі кадрів та ін. [4, с 995].  

О. Дубасенюк та О. Ілліна вважають, що професіограма повинна включати 
в себе свого роду паспорт спеціаліста, його кваліфікаційну характеристику, 
тобто визначити об’єм і науково обґрунтоване співвідношення громадсько-
політичних знань, а також програму педагогічних і методичних умінь і навичок. 
[5, с. 312]. 

На нашу думку, професіограма – це ідеальна модель вчителя, яка 
висвітлює якості особистості, знання, вміння та навички для виконання функції 
вчителя.  

Сучасні дослідники виокремлюють декілька компонентів у професіограмі 
сучасного вчителя. Н. Кузьміна обґрунтовує необхідність таких складових: 
 психологічна, педагогічна, конкретно-предметна, науково-дослідницька [1, 
с.119]. 

Професіограма вчителя (на основі професіограм В. Сластьоніна, 
Є. Антипової, М. Болдирєва) має таку структуру: якості особистості (суспільної 
спрямованості; професійно-педагогічної спрямованості),  вимоги до психолого-
педагогічної підготовки (знання; конструктивні, організаторські та 
дослідницькі уміння і навички ) та педагогічна техніка [2]. 

Однак, з нашої точки зору, професійна діяльність сучасного вчителя 
інформатики має певні відмінності від діяльності учителів інших предметів та 
зумовлює особливі вимоги до особистості: адаптивність, гнучкість, висока 
професійна мотивація. Серед особливостей професійної діяльності учителя 
інформатики варто відзначити необхідність відстеження та самостійного 
опанування нових цифрових пристроїв і програмного забезпечення; часте 
оновлення та варіативність навчальних програм шкільної інформатики;  
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розробка навчальних матеріалів з використанням нових технологій, допомога 
колегам щодо опанування та впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітнього навчального закладу інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ).  

Важливим є світоглядний аспект особистості учителя інформатики і 
розуміння тенденцій розвитку ІКТ в освіті [3]. Крім того, саме вчителю 
інформатики доводиться розв’язувати широкий спектр різноманітних завдань, 
часто не пов’язаних безпосередньо з навчальним процесом, наприклад, 
обслуговувати комп’ютери, принтери, проектори й інші технічні засоби 
навчального призначення, прокладати локальну мережу, вирішували 
організаційні питання щодо доступу до глобальної мережі, створення та 
підтримки сайту навчального закладу та інше [6]. Тому нами було розроблено 
структуру професіограми сучасного вчителя інформатики, яка, на нашу думку, 
найбільше відповідає сучасним вимогам (рисунок 1). 

 
Рис. 1 Професійна модель сучасного педагога 

 
Розроблена професіограма складається з чотирьох складових: професійної 

підготовки, психолого-педагогічної підготовки, якостей особистості вчителя та 
високого рівня інформаційної культури.  

До професійної підготовки сучасного вчителя інформатики ми відносимо 
знання змісту навчального предмета й методики його викладання, контроль за 
засвоєнням матеріалу, допомогу в розкритті творчого потенціалу, здібностей і 
можливостей учнів, виявлення інтересів і схильностей учнів для адекватного 
підбора програм і методів навчання, сприяння розвитку в учнів прагнення до 
освоєння нових знань, організацію позакласних групових заходів, ведення 
дискусій, диспутів, зборів; участь у розробці і впровадженні освітніх, 
навчальних програм. 

До психолого-педагогічної підготовки можна віднести надання допомоги у 
формуванні особистості учня, вивчення індивідуальних особливостей дітей і 
надання ефективного психолого-педагогічного впливу на них. 

Серед особистісних якостей, які впливають на якісну роботу учителя 
відзначаємо схильність до роботи з дітьми, уміння зацікавити своїм задумом, 
високий ступінь особистої відповідальності, самоконтроль і урівноваженість, 
терпимість, інтерес і повагу до іншої людини, прагнення до самопізнання, 
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саморозвитку, оригінальність, спритність, різнобічність, тактовність, 
цілеспрямованість, артистизм, вимогливість до себе й інших, спостережливість. 

Високий рівень інформаційної культури проявляється у здатності учителя 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для здійснення 
пошукової діяльності, а саме діяльності зі збору, обробки та збереження 
інформації, здійснення навчальної діяльності з використанням засобів ІКТ, 
ураховуючи особливості викладання інформатики, супровід онлайн-курсів з 
предмету, організацію освітніх траєкторій, створення та підтримку 
інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. 

Висновки.  
Отже, система вищої педагогічної освіти України повинна забезпечити 

формування професіонала – учителя інформатики відповідно до вимог 
інформаційного суспільства, які і визначають професіограму даного фахівця. 
Визначена нами професіограма сучасного учителя інформатики буде корисною 
при визначенні напрямків та видів діяльності педагога, використанні сучасних 
освітніх технологій та їх впровадження в навчальний процес, у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. 
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Анотація. У статті розглянуто закордонні дослідження, що вивчають 

проблему здійснення академічної науково-дослідної роботи студентів у 
цифровому середовищі, засобами онлайн-ресурсів. На основі вивченого досвіду 
визначено гібридний та інструментальний підходи до організації науково-
дослідної роботи студентів. Сформульовано педагогічні умови реалізації 
означених підходів у професійній підготовці майбутніх інженерів-
програмістів. 

Ключові слова: майбутній інженер-програміст, науково-дослідна 
діяльність, Інтернет. 

Abstract. Foreign researches, that study the problem of students’ scientific-
research work implementation in the digital environment by means of online 
resources are analysed in the article. On the basis of the studied experience hybrid 
and instrumental approaches to students’ scientific-research work organization are 
defined. Pedagogical conditions for the outlined approaches realization in future 
engineer-programmers’ professional training are formulated. 

Keywords: future engineer-programmer, scientific-research activity, the 
Internet. 

Постановка проблеми.  
В сучасних умовах розвитку економіки особливий акцент зроблено на 

якості конкурентоспроможності майбутнього фахівця, що не можливо без 
долучення студента до творчої діяльності. Саме означену функцію й виконує у 
вищому навчальному закладі діяльність спрямована на залучення студентів до 
науково-дослідної роботи. ЇЇ ефективність залежить від багатьох факторів, 
серед яких значиме місце займають інформаційно-комунікаційні технології та 
Інтернет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Процес формування науково-дослідницької компетентності в системі 

підготовки майбутніх фахівців з інформатики та технологій досліджують: 
М. Архипова, М. Золочевська, А. Пригодій, О. Співаковський, О. Спірін та ін.  

Закордонні науковці, зокрема Джіліан Гріфітс, Пітер Брофі, Дебора Джей. 
Грімс, Стів Джоунс, Крістен Томпсон та ін., займаються вивченням організації 
та проведення науково-дослідної роботи студентів в Інтернеті. 

Стрімкий розвиток ІКТ значно вливає на організацію та перебіг науково-
дослідної роботи студентів, зокрема майбутніх інженерів-програмістів, які 
безпосередньо займаються дослідженням інформатики та інформаційних 
технологій. Інтернет стає чи не єдиним джерелом наукових пошуків, а складний 
самостійний процес дослідження зводиться до некритичного копіювання 
знайденої онлайн інформації. Вищий навчальний заклад має відповідно 
відреагувати на ці зміни трансформацією вимог та способів організації 
студентських наукових досліджень. 
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Формулювання мети.   
Мета статті полягає у визначенні інноваційних підходів до організації 

науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-програмістів, що зведуть до 
мінімуму негативний вплив Інтернету на самостійність та творчість у наукових 
пошуках. 

Відповідно меті сформульовані завдання: проаналізувати закордонні 
дослідження та узагальнити їх результати; обґрунтувати ефективний спосіб 
організації науково-дослідної діяльності студентів в умовах активного 
застосування Інтернету. 

Основний матеріал дослідження. 
Закордонні дослідження активно порушують проблему здійснення 

академічної науково-дослідної роботи студентів в інформаційно-
комунікаційному педагогічному середовищі. За результатами дослідження 
“Pew Internet & American Life Project” майже три чверті (73%) студентів частіше 
використовували для досліджень Інтернет, ніж університетські бібліотеки (Стів 
Джоунс, 2002). Інші знахідки свідчать, що переважна більшість студентів 
спочатку звертаються до Інтернету (Джіліан Гріфітс і Пітер Брофі, 2005). Деякі 
автори стверджують, що студенти використовують комерційні пошукові 
системи, такі як Google, і оминають складнощі бібліотеки (Крістен Томпсон, 
2003).  

Однак, дослідження Алісон Дж. Хед (2007) показало, що студенти 
природничих спеціальностей не настільки залежні від Інтернет-ресурсів і 
використовують гібридний підхід у проведенні досліджень. Респондентами 
стали 2489 магістрів та 1473 випускника коледжу Святої Марії в Каліфорнії.  

Висновки та результати проведеного дослідження заслуговують 
детального розгляду. Метою наукового вивчення стало використання 
студентами мережі Інтернет у проведенні академічних досліджень. Отримані 
дані показали, що студентський науково-дослідний процес є більш складним, 
ніж пошук в Google та мізерні копіювання сторінок результатів чужих наукових 
досліджень. 

Більшість студентів не розуміють, що таке якісні ресурси досліджень і як 
їх знайти. В результаті, студенти вимушені шукати збалансованого підходу до 
проведення достойних досліджень, використовуючи як онлайн, так і оффлайн 
ресурси. 

За результатами опитування та спостереження за поведінкою студентів 
доведено: 

1) в більшості випадків студенти використовують зручні, перевірені та 
рекомендовані онлайн ресурси з курсу або веб-сайт бібліотеки університету;  

2) в меншій мірі використовуються Інтернет-сайти; 
3) решта студентів співпрацює з професорами або бібліотекарами віч-на-

віч з метою звузити пошуки і прояснити очікування від науково-дослідного 
завдання. 

На нашу думку, отримані дані можуть допомогти в пошуку ефективного 
підходу до організації науково-дослідної роботи сучасних студентів.  

На основі отриманих результатів запропоновано три рекомендації для 
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вдосконалення студентського науково-дослідного процесу в цифрову епоху: 
1. Дослідницькі завдання, які отримують студенти, повинні містити 

методичні рекомендації для проведення якісних досліджень, включаючи 
використання Інтернету. 

2. Викладачі та бібліотекари повинні задовольняти потреби студентів на 
індивідуальне консультування з метою поліпшення умінь знаходити, вибирати і 
оцінювати ресурси. 

3. Насамперед, не слід недооцінювати значення безпосередньої взаємодії 
викладача зі студентами в доповнення до опосередкованої комп’ютерної 
взаємодії [1]. 

У 2012 р. групою американських науковців Pew Research Center було 
досліджено погляди педагогів на можливості цифрового середовища у 
формуванні науково-дослідницької компетентності студентів. В дослідженні 
взяли участь 2462 викладачі вищої школи США, Пуерто-Ріко і американських 
Віргінських островів. Загалом, три чверті опитаних викладачів вказують, що 
Інтернет і цифрові інструменти пошуку мають в основному позитивний вплив 
на дослідницькі уміння студентів, але 87% стверджують, що технології 
виховують покоління з короткою тривалістю концентрації уваги, а 64% 
говорять, що цифрові технології значно відволікають студентів, аніж 
допомагають у навчанні. 

Серед позитивних впливів цифрових технологій на дослідницьку 
діяльність студентів опитані визначають: доступ студентів до більшого об’єму; 
доступність навчального матеріалу в мультимедійних формах. 

Водночас деякі педагоги турбуються про надмірну залежність студентів 
від пошукових систем, відсутність здатності оцінити якість онлайнової 
інформації, зниження загального рівня грамотності студентів, збіднення 
навичок тайм-менеджменту, потенційне зменшення можливості критичного 
мислення, легкість плагіату. 

В цілому, переважна більшість викладачів погоджуються, що 
першочерговим завданням сучасної освіти повинне стати  навчання студентів 
оцінювати якість інформації в Інтернеті. В результаті, значна частина опитаних 
викладачів вказали, що вони під час занять обговорюють зі студентами, які 
активно працюють в пошукових системах, як оцінити достовірність інформації, 
яку вони знаходять, і як поліпшити свої навички пошуку. Позитивним досвідом 
є побудова завдань, що підводять студентів до кращих онлайн-ресурсів та 
стимулюють використання джерел відмінних від пошукових систем. 

Викладачі також оцінили фактичні дослідницькі уміння студентів (рис. 1). 
Студенти отримали найвищі оцінки за здатність використовувати 

адекватні та ефективні пошукові запити; розуміння, як генеруються результати 
онлайн-пошуку. Але навіть ці уміння отримали «відмінно» або «добре» від 
близько однієї чверті опитаних викладачів. Значна кількість викладачів 
стверджують, що студентам бракує навички пошуку в Інтернет. Студенти 
отримали найнижчі оцінки за терпіння і наполегливість у пошуках 
важкодоступної інформації, так 43% викладачів оцінили студентів 
«незадовільно», а 35% – «задовільно». 
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Рис. 1. Результати оцінювання викладачами судентських науково-

дослідницьких умінь 
 
Враховуючи виявлений дефіцит в ключових навичках, позитивним є те, що 

80% опитаних педагогів стверджують, що вони витрачають частину занять на 
обговорення зі студентами оцінки надійності Інтернет-інформації, 71% 
витрачають час на обговорення того, як в цілому проводити дослідження в 
Інтернеті. Ще 57% витрачають час, допомагаючи студентам покращити 
навички пошуку і 35% присвячують академічний час аби допомогти студентам 
зрозуміти, як працюють пошукові системи і як генеруються результати пошуку. 
Крім того, на запитання про можливі необхідні зміни в навчальній програмі 
47% «повністю згодні» і 44% – «скоріше згодні», що курси або зміст навчання з 
формування науково-дослідницької компетентності в інформаційно-
комунікаційному педагогічному середовищі повинні бути включені до кожного 
навчального плану [2]. 

Проаналізовані наукові праці дозволяють виділити такі інноваційні 
підходи до організації науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-
програмістів: 

1) гібридний підхід – збалансований спосіб організації дослідницьких 
завдань, за яким студенти змушені проводити якісні дослідження, 
використовуючи як онлайн, так і оффлайн ресурси; 

2) інструментальний підхід – формування у студентів ставлення до 
Інтернету як можливого інформаційно-технологічного інструментарію 
проведення дослідження, а не джерела плагіату чужих думок чи наукових 
результатів. 

Реалізацію означених підходів вбачаємо в створені відповідних 
педагогічних умов підвищення ефективності науково-дослідної діяльності 
майбутніх інженерів-програмістів:  

- навчально-методичний супровід: пред’явлення студентам очікуваних 
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результатів дослідження, проведення консультування на всіх етапах роботи, 
ознайомлення з можливими труднощами та помилками, орієнтація виконавців 
на кращі зразки виконаних науково-дослідних завдань; 

- стимулювання мотиваційного компонента освоєння студентами навичок 
науково-дослідної діяльності;  

- розробка завдань науково-дослідного характеру з метою забезпечення 
ефективного проведення науково-дослідної роботи в межах інформаційно-
комунікаційного педагогічного середовища; 

- поетапний характер формування науково-дослідницької компетентності у 
майбутніх фахівців, співвіднесений з етапами науково-дослідної діяльності та 
відповідних компетенцій;  

- урахування можливостей та здібностей студентів до виконання науково-
дослідної роботи;  

- представлення зразків високого професіоналізму володіння науково-
дослідницькою компетентністю і творчою майстерністю в особі кращих 
науковців ВНЗ. 

Висновки. Аналіз вітчизняних та закордонних досліджень проблеми 
організації науково-дослідної роботи студентів дає змогу констатувати про 
видозміну науково-дослідної діяльності студентів у цифровому світі. 
Вирішення пов’язаних з цим негативних проблем та наслідків вбачаємо в 
реалізації гібридного та інструментального підходів до організації науково-
дослідної роботи студентів ІТ-спеціальностей. Вони озброять майбутніх 
фахівців необхідним інформаційно-технологічним інструментарієм та науково-
дослідницькими компетенціями здійснення самостійного процесу дослідження.  
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NATURAL HISTORY IN SPECIAL SCHOOLS 
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Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням 

корекційно-розвивальної ролі лабораторних занять з природознавства та їх 
впливу на підвищення якості знань учнів з інтелектуальними вадами.  

Ключові слова: корекція, лабораторні заняття, учні з інтеллектуальними 
вадами, корекційно-розвивальні навчання, рівень знань. 

Abstract. The article deals with issues related to the definition of correctional 
and developmental role of laboratory studies on science and its impact on improving 
the quality of knowledge of students with intellectual disabilities. 

Key words: correction, laboratory classes, students with intellectual disabilities, 
correctional and developmental education, level of knowledge. 

Вступ. 
Модернізація державотворчих процесів, що торкаються всіх сфер 

економічного, політичного і культурного життя українського суспільства, 
позначаються і на розвиткові вітчизняної педагогічної науки. В сучасних 
умовах особливого значення набуває пошук інноваційних шляхів корекційно-
педагогічної роботи, що реалізовували б напрями, визначені в Концепції 
державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. 

Особливе місце серед предметів, які вивчаються в старших класах 
спеціальної школи, займає природознавство, в процесі засвоєння основ якого 
найбільш повно забезпечуються можливості для розкриття взаємозв'язків між 
явищами природи, формування вмінь самостійно набувати знання 
безпосередньо зі спостережень за оточуючою природою. 

Можливості набуття знань та практичних вмінь, розвиток самостійності 
формується у школярів насамперед в процесі навчання та виконання ними 
практичних робіт та лабораторних занять. 

Огляд літератури. 
Головним напрямком теоретичних і практичних розробок у галузі 

української корекційної психопедагогіки є дослідження особливостей, 
можливостей і педагогічних умов формування в учнів спеціальної школи 
вищих психічних функцій. Це обумовлено необхідністю створення найбільш 
сприятливих умов для розвитку й формування соціально адаптованої 
особистості з урахуванням її психофізичних особливостей (В. Бондар, І. Бех, Л. 
Вавіна, І. Єременко, А. Капустін, В. Синьов, В. Турчинська, О. Хохліна та ін.). 

Сучасна теорія й практика навчання дітей з інтелектуальними вадами 
спирається на дослідження багатьох вчених-дефектологів, проведених у цій 
галузі (І. Єременко, Л. Занков, А. Леонтьєв, А. Лурія, Н. Стадненко та ін.). 

Літературні дані зі спеціальної психології та педагогіки засвідчують, що 
багаторецепторне сприйняття об’єктів є вирішальним фактором у розвитку 
розумової діяльності учнів на заняттях з природознавства, тому у ряді робіт 
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вчені – дефектологи Г. Блеч, В. Бондар, І. Єременко, С. Миронова, В. Синьов, 
Я. Співак, В. Турчинська та інші звертають увагу на необхідність використання 
практичних дій для підвищення якості знань, вмінь, навичок, підготовки 
розумово відсталих учнів до самостійного життя та трудової діяльності. 
Підкреслюється і значення правильно організованих лабораторних занять. 

Основний текст 
У програмі з природознавства спеціальної школи передбачається 

використання різноманітних форм організації навчальної роботи школярів і 
серед них лабораторним заняттям надається особлива роль, як однієї з форм, 
що є найбільш ефективною при вирішенні корекційно-розвивальних і виховних 
завдань, розвитку пізнавальних здібностей, мислення і самостійності школярів. 
Але успіх використання лабораторних занять з корекційними цілями залежить 
від правильної організації і методики їх проведення. 

Враховуючи усе вище сказане, виникає необхідність спеціального аналізу 
стану організації та методики проведення лабораторних занять з 
природознавства в спеціальній школі. З цією метою ми відвідали 30 уроків з 
природознавства у 6 – 9 класі і провели анкетування вчителів природознавства, 
при цьому ми вважали за необхідне з’ясувати: чи правильно розуміють вчителі 
природознавства корекційну роль лабораторних занять; чи планують 
проведення лабораторних занять; яким методам навчання віддають перевагу 
вчителі природознавства; як реалізуються на практиці програмні рекомендації 
стосовно організації і проведення лабораторних робіт. Аналіз анкет підтвердив 
наше припущення про те, що більшість вчителів не достатньо оцінюють 
корекційну та розвивальну роль лабораторних занять з природознавства. 
Вивчення досвіду їх роботи вказує на те, що найчастіше за все у процесі 
навчання вони подають учням готові знання вербальним шляхом, лише інколи 
включаючи практичні дії учнів, у зміст уроку при виконанні дослідів. 

Засвоєння учнями знань, умінь і навичок є одним із найважливіших 
показників ефективності навчання природознавству в спеціальній школі. Разом 
з тим наше дослідження показало, що знання учнів старших класів з 
природознавства найбільшою мірою характеризуються ІІ (середнім) рівнем 
(46%); менше ІІІ (достатнім) рівнем (24,25%), значна кількість учнів мають 
знання І (початкового) рівня (25,75%), а четвертого (високого) рівня знань учні 
майже не досягають (4%). 

Школярами відтворюється обмежена кількість інформації про природній 
об’єкт, навіть після додаткового пояснення вчителем більшість дітей не 
розуміють сутність вивчаємого, не можуть пов’язувати між собою набуті 
знання і застосувати їх на практиці. 

Положення, яке склалося, в значній мірі обумовлене тим, що існуючі 
технології навчання природознавству дітей з інтелектуальними вадами не 
акцентують увагу на спеціальній організації лабораторних занять. Крім того, в 
недостатній кількості існують сучасні методичні розробки стосовно організації 
такої роботи. У зв’язку з цим, стає теоретично та практично виправданим 
подальше удосконалення системи навчальної роботи щодо організації та 
проведення лабораторних занять при вивченні природознавчого матеріалу в 
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спеціальній школі. 
Відомо, що розвиток особистості дитини полягає в якісній зміні її 

діяльності. Розвивальний вплив навчання природознавству найбільшою мірою 
визначається тим, як воно організовано, тому ми вважали, що корекційно-
розвивальне навчання при організації лабораторних занять з природознавства 
має складатися з наступних компонентів:  

- перший – мотиваційно – цільовий компонент. Узагальнений 
визначальний принцип його змісту полягає в орієнтації на детально визначені 
цілі лабораторних занять; 

-  другий – діагностичний, був умовним, оскільки особливості педагогічної 
діагностики полягали у тому, що вона була спрямована на аналіз педагогічного 
процесу використання лабораторних занять при вивченні природознавства; 

- третій – когнітивний (змістовний) компонент виходячи з мети, зміст 
нашої роботи повинен був сприяти формуванню всебічно розвинутої 
особистості учня, відповідати вимогам єдності навчання, виховання і розвитку; 

- четвертий – процесуальний компонент передбачав визначення форм, 
методів роботи при організації лабораторних занять. Змістом його була 
практична діяльність школярів; 

- п’ятий – контрольно – корегуючий компонент мав завдання визначення 
предмету, контролю і форми його здійснення під час проведення лабораторних 
занять. 

Досягнення цілей освіти передбачає визначення показників її 
результативності та ефективності. Щодо процесу навчання традиційно такими 
розглядаються засвоєння учнями знань, умінь та навичок. Саме наявні в учнів 
знання є одним з найважливіших показників ефективності навчання. 

Знання учнів експериментальних класів, які вивчали природознавство 
систематично виконуючи практичні завдання на лабораторних заняттях стали 
більш повними, усвідомленими, системними і дієвими. 

Порівняльні дані розподілу учнів контрольних та експериментальних 
класів за рівнями природознавчих знань І (початковий); ІІ (середній), ІІІ 
(достатній), IV (високий) доводять, що в експериментальних класах кількість 
учнів з IV (високим) і ІІІ (достатнім) рівнями знань значно зросла, а загальний 
педагогічний ефект використання запропонованої методики 
експериментального дослідження склав 27%. 

Заключення та висновки 
Корекційно-розвивальна роль лабораторних занять при вивченні 

природознавства в спеціальній школі повинна розглядатися не як самостійна, а 
як складова частина загальної проблеми навчання, розвитку та виховання учнів 
з інтелектуальними вадами. 

Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження 
довів корекційно-розвивальну роль лабораторних занять при вивченні 
природознавства в спеціальній школі. Якісні показники природознавчих знань 
учнів з інтелектуальними вадами стали значно вищими, а знання більш 
повними, що є особливо важливим для вирішення головної задачі школи – 
адаптації, соціалізації та інтеграції її вихованців у суспільство. 
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Анотація. У статті розглядаються уявлення студентів ВНЗ про власні 

трудові перспективи при виході на ринок праці, зокрема про можливості 
працевлаштування за фахом/не за фахом, загрозу опинитися у стані 
безробіття, а також перекваліфікації у разі невдачі при спробі 
працевлаштуватися. Основний наголос здійснено на представленні 
результатів регіонального соціологічного дослідження, проведеного 
колективом кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили взимку 2015-20016 р., в 
якому фігурували відповідні питання.  

Ключові слова: молодь, випускники, уявлення, трудові очікування, 
трудовий потенціал, працевлаштування, безробіття, ринок праці. 

Abstract. The article deals with the idea of university students’ perceptions 
about their employment perspectives in the labor market, including job opportunities 
in the specialty / non-specialty, the threat to be unemployed and retraining in case of 
job find failure. The main emphasis was made on the results of the regional 
sociological study conducted by the Petro Mohyla Black Sea State University 
Sociology cathedral team during winter 2015-20016 year. 

Key words: youth, graduates, perceptions, employment expectations, 
employment potential, employment, unemployment, labor market. 

Актуальність теми. Проблема працевлаштування молоді останні 
десятиліття набула широкого наукового та суспільного резонансу. Над  
пошуком шляхів та стратегій її розв’язання працюють науковці, зокрема 
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економісти, правознавці, психологи, соціологи, вона перебуває у фокусі уваги 
журналістів, представників громадських організацій, її обговорюють у вищих 
навчальних закладах, центрах зайнятості, департаментах місцевих 
адміністрацій та огранів самоврядування. 

Розвиток сучасного молодіжного сегменту ринку праці в Україні, як 
неодноразово зазначалося у різних дослідженнях та аналітичних звітах, 
характеризується хронічним дисбалансом між попитом і пропозицією праці 
молоді та молодих спеціалістів зокрема, зростанням рівня молодіжного 
безробіття, збільшенням частки молодих людей, зайнятих у неформальній сфері 
економіки, а також зростанням чисельності молодих трудових мігрантів та тих, 
хто має відповідні міграційні наміри.  

В той же час значна частина трудового потенціалу молоді не 
використовується ще й тому, що молодь, навіть дипломована, не лише не 
витримує конкурентної боротьби на ринку праці, але й нерідко має 
песимістичні уявлення про власні трудові перспективи, а також, як це не дивно, 
проблеми із власним самовизначенням стосовно своїх же трудових прагнень та 
перспектив, виявляється неспроможною обрати адекватні стратегії професійної 
самореалізації після закінчення одержання професійної чи вищої освіти, мають 
достатньо значний рівень страху перед невизначеністю після закінчення свого 
навчального закладу (так званий «синдром випускника»).  

Огляд останніх досліджень і публікацій. Зайнятість та 
працевлаштування молоді, молодих спеціалістів-випускників професійних та 
вищих навчальних закладів, проблеми та труднощі, з якими стикається молодь 
в умовах сучасного конкурентного та багато у чому кризового ринку праці, 
причини та наслідки молодіжного безробіття та чимало інших супутніх 
аспектів зазначеної тематики постійно знаходяться в центрі уваги вітчизняних 
науковців. Так, різноманітні аспекти та проблеми зайнятості молоді є 
тематикою досліджень таких науковців, як Н. Анішина, О. М. Балакірєва, Л. 
Башук, Д.  Богиня, О. Грішнова, Л. М. Колєшня, М. Корчун, Е. М. Лібанова, Л. 
С. Лісогор, П. Мазурок, І. Л. Пєтрова, В. Покрищук та багатьох інших. В 
працях зазначених науковців розкриваються різні складові виникнення проблем 
з працевлаштуванням молоді, запропоновано підходи щодо їх подолання 
спільними зусиллями держави, освітян та роботодавців.  

В той же час бракує досліджень, присвячених власним уявленням молодих 
людей про реалії сучасного ринку праці та того стану, в якому вони самі 
опиняються після закінчення професійних та вищих навчальних закладів, 
їхнього бачення перспектив працевлаштування, ризиків та труднощів, з якими 
вони зіткнуться на шляху до одержання робочого місця та побудови власної 
трудової кар’єри: ці питання порушуються лише в окремих працях (Н. Волкова, 
І. Курило та деякі ін.). Але ж очікування майбутніх фахівців щодо подальшої 
професійної мобільності, а також їхнє ставлення до зайнятості, трудової 
діяльності як такої є показником рівня професійної зрілості. Тому моніторити 
процеси та результати формування таких уявлень, проводячи спеціальні 
емпіричні дослідження, доцільно постійно.  

Мета роботи. Продемонструвати, використовуючи дані різних емпіричних 
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досліджень, уявлення студентів про проблеми та перспективи власного 
працевлаштування в умовах сучасного ринку праці та ситуації, що склалася в 
країні. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Однією із головних 
причин нереалізації трудового потенціалу сучасної української молоді, як вже 
було зазначено, є формування мало прийнятних із суспільної точки зору 
професійно-трудових уявлень та очікувань ще у період навчання, нерідко 
внаслідок недосконалого професійного самовизначення та самого ставлення до 
праці за обраною професією.  

Трудові очікування, за визначенням автора М. В. Сурякової, – це 
суб’єктивні уявлення майбутнього фахівця щодо оптимального просування в 
професійній сфері, яке забезпечує особистісну та професійну самореалізацію, 
базується на основі практичного і емоційно-смислового досвіду, та надає 
професійній діяльності цілеспрямований і проектний характер [5]. 

Нижче наведено дані кількох соціологічних досліджень всеукраїнського та 
регіонального масштабу, що ілюструють існуючі на сьогоднішній день 
уявлення та очікування студентської молоді України про власні трудові 
перспективи на ринку праці, насамперед думки щодо можливості знайти роботу 
за спеціальністю після завершення фахової освіти. 

Так, за результатами міжнародного соціологічного дослідження «Студенти 
– образ майбутнього» Київського Інституту проблем управління ім. Горшеніна, 
серед головних проблем молоді українці відзначають саме труднощі у 
працевлаштуванні та пов’язаний з цим брак можливостей професійної 
самореалізації: у рейтингу нагальних проблем саме працевлаштування є 
найбільш актуальною проблемою для української молоді (64,5% опитаних) [1].  

Існуванням цієї проблеми можна пояснити дані ще одного дослідження, 
згідно з яким тотальна більшість (91%) фахівців з вищою освітою думають про 
роботу за кордоном, оскільки українську молодь не влаштовує економічна і 
політична ситуація в країні. Майже половина респондентів (48%) відповіла, що 
має серйозні наміри виїхати з України. 43% опитаних зізналися, що іноді 
розглядають можливість пошуку роботи за кордоном, і лише 4% зовсім не 
планують виїжджати з України  Такі дані були отримані в результаті 
опитування, проведеного кадровим порталом hh.ua у листопаді 2012 року; в 
опитуванні взяли участь 5017 чоловік [2].  

А ось інші показові результати. Соціологічне дослідження «Формування 
економічної активності молоді України» було проведене Українським 
інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка у серпні-вересні 2013 р. 
серед молоді 18-35 років в рамках державної цільової соціальної програми 
«Молодь України» на 2009-2015 роки. В ході дослідження було опитано 2509 
представників молоді у віці 15-35 років у 26 територіально-адміністративних 
одиницях України з метою визначення чинників, бар’єрів та шляхів 
формування економічної активності молодого покоління.  

За даними цього дослідження, лише 6% молодих людей в Україні вірять у 
перспективи успішного пошуку першого робочого місця після закінчення 
навчання, а велика частина молоді не бачить перспектив свого подальшого 
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працевлаштування. У цілому опитана молодь вважає, що перспектив практично 
немає або немає взагалі – це 61% і 33% відповідно [6]. 

Подібні питання порушуються також у межах регіональних соціологічних 
досліджень. Так, у грудні 2015 р. – січні 2016 р. співробітниками кафедри 
соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв) під керівництвом професора І. 
А. Мейжис та доцента Л. В. Калашникової здійснене емпіричне дослідження з 
актуальної тематики реформування вищої освіти в Україні, в якому деякі 
питання стосувалися бачення студентами вищих навчальних закладів власного 
майбутнього на ринку праці, перспектив свого працевлаштування після 
отримання диплому. Дослідження проводилося на території трьох обласних 
центрів Півдня України у рамках науково-дослідницького проекту «Наукова 
розробка імплементації європейських соціокультурних та освітянських 
стандартів» методом анкетного опитування; у анкетуванні взяли участь 409 
студентів перших та випускних курсів, з яких 14,4% навчаються у ВНЗ 
м. Херсону, 19,3% – м. Миколаєва, 66,3% – м. Одеси. 

У межах даного дослідження одержано наступні результати. Хоча більше 
третини опитаних студентів (35,8%) сподівається після закінчення свого 
навчання отримати роботу за фахом, що можна розцінювати як оптимістичне 
налаштування, – але, в той же час, не може не насторожувати й той результат, 
що чверть респондентів (26,9%) дотримується прямо протилежного погляду, 
уявляючи своє найближче майбутнє у вигляді роботи не за фахом, а ще 17,3% 
зорієнтовані пройти перекваліфікацію чи отримати другу вищу освіту задля 
подальшого працевлаштування (див. табл. 1).  

Таблиця 1.  
Очікування студентів щодо майбутнього працевлаштування 

Як Ви вважаєте, що, скоріше за все, 
очікує Вас після закінчення ВНЗ? 

1 курс 
(у %) 

5 курс 
(у %) 

Загалом 
(у %) 

Перекваліфікація, друга вища освіта 17,7 16,9 17,3 
Робота не за фахом 31,6 22,2 26,9 
Робота за фахом 28,4 42,7 35,8 
Набуття статусу безробітного 2,8 2,2 2,5 
Все залежить від студента 6,0 7,5 6,8 
Важко відповісти 13,0 8,4 10,7 

Джерело: [4, с.72]. 
 
Загалом, такі дані є свідченням того, що серед студентської молоді 

панують, скажімо так, реалістично-песимістичні погляди щодо свого 
майбутнього працевлаштування: більше 40% опитаних очікує 
працевлаштування не за фахом чи навіть перекваліфікації. Це означає, що в 
студентської молоді домінують уявлення про те, що наявність диплому про 
вищу освіту у теперішній час не є запорукою швидкого та успішного 
працевлаштування за фахом після закінчення навчання.  

І на завершення – не можна не навести показові результати ще одного 
опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового 
порталу HeadHunter Україна серед офісних працівників великих міст (а це, по 
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майбутньої професійної праці, багато в чому формують бажання (або 
небажання) працювати згідно з отриманою спеціальністю, освітою.  

Саме уявлення про власні трудові перспективи відіграють неабияку роль у 
майбутньому працевлаштуванні та трудовій діяльності молодих людей. 

Результати наведених емпіричних досліджень показують, що значна 
кількість студентів, які в найближчому майбутньому будуть шукати собі роботу, 
вже під час навчання не вірить у можливість успішного працевлаштуватися за 
обраною професією. Такий стан речей тягне за собою негативні зміни в 
цінніснно-мотиваційних орієнтирах/настановах української молоді стосовно її 
майбутньої життєдіяльності та праці, що виражається в істотному падінні 
престижності праці у суспільному виробництві та працевлаштування у сфері 
легальної зайнятості, небажані міграційні настрої тощо. Неминучим за такої 
ситуації стає  просте питання: для чого тоді держава витрачає кошти на 
навчання за держзамовленням фахівців, які потім не мають можливості 
застосувати здобуту спеціальність? 

Все вищезазначене не просто погіршує ситуацію на молодіжному ринку 
праці, а суттєво ускладнює реалізацію трудового потенціалу молоді, що не 
може вважатися прийнятним з точки зору соціального становлення й розвитку 
підростаючого покоління України.  

Тим більше, що об’єктивною реальністю продовжує лишатися ситуація 
кризової економіки, за якої випускників хронічно більше, ніж вакансій. 
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Аннотация. В статье рассматривается описание бренда как ментального 

образа товара. Бренд, кроме своих функциональных качеств, связан с 
личностью потребителя, его выбирающего, с его индивидуальными и 
социальными особенностями. Брендом является не сам товар, а то, как его 
воспринимают потребители; это образ в потребительском сознании, 
имеющий определенное отношение к товару. Бренд -  это «уникальная идея или 
концепция, которую вы вложили в голову потребителя», «запатентованный, 
визуальный, эмоциональный, рациональный и культурный образ, который 
ассоциируется с компанией или продуктом», и этот образ позволяет 
потребителю различать и выбирать тот или иной товар. 

Ключевые слова: бренд, товарный знак, процесс создания бренда, 
идентичность, самоидентификация, аттракторы, синергетика. 

Abstract.  The article considers description of the brand as a mental image of 
the product. Brand, besides its functional qualities, is associated with the personality 
of the consumer, who chooses it, with its individual and social features. Brand is not 
a product itself, but how it is perceived by consumers; an image in the mind of the 
consumers, that has a certain relation to the product. Brand is "a unique idea or 
concept that you have invested in the consumer's head", " patented, visual, emotional, 
rational and cultural image that is associated with the company or the product," and 
this image allows consumer to distinguish and to choose one or another product. 

Keywords: brand, trademark, brand creating process, identity, self-
identification, attractors, synergetics. 

Вступление. Значение брендов для человека растет с каждым годом. 
«Бренды, изменяя ценности людей, становятся новой религией. Они помогают 
людям найти смысл жизни» [4].  

Наиболее успешные бренды обладают сильными убеждениями и 
оригинальными идеями, они изменяют мир и преобразовывают сознание людей 
с помощью выдающихся коммуникаций. Наиболее сильные бренды предлагают 
такие ценности, которые придаю жизни потребителя новый смысл и новую 
глубину [2, 3]. 

Обзор литературы. Однозначно и точно определить, что такое бренд, 
довольно трудно. Многие специалисты, которые профессионально занимаются 
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созданием и развитием торговых марок, дают разные определения этого 
понятия. Бренд – как предложения и обещания: «Это сумма всех явных и 
неявных характеристик, которые делают предложение уникальным». Бренд – 
как акцент на потребительские ассоциации и сознание: «Это набор восприятий 
в воображении потребителя». Бренд – как маркетинговые коммуникации: «Это 
убедительное обещание качества, обслуживания и ценности на длительный 
период, которое подтверждается испытанием продукта, повторными покупками 
и удовлетворением от его использования». Бренд – как образ в 
потребительском сознании: «Это неосязаемая сумма свойств продукта: его 
имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа рекламирования. 
Бренд также является сочетанием впечатления, которое он производит на 
потребителя, и результатом их опыта в использовании бренда». «Это то, что 
потребители чувствуют по отношению к продукту; это привязанность к нему; 
те персональные качества, которые они приписывают продукту, доверие и 
преданность, которые они испытывают к нему».  «Это уникальная идея или 
концепция, которую вы вложили в голову потребителя» [1, 3, 5, 7]. 

Не существует единого и универсального ответа на вопрос «Что такое 
бренд?». Мнения будут разными, в зависимости от того, специалиста какого 
профиля вы спрашиваете. Но существуют фундаментальные истины, которые 
управляют создание бренда. Чтобы быть успешным, бренд должен 
обеспечивать качество и удовлетворение; он должен обозначать отличия от 
конкурентов, чтобы создавать потребительские предпочтения; он должен быть 
актуальным, удобным и легко доступным для потенциальных клиентов; и он 
должен обращаться к их индивидуальному образу жизни, отношениям и 
убеждениям» [5, 7]. 

Основной текст. Бренды, которые мы выбираем – это отражение нашего 
персонального чувства идентичности. При нашем выборе мы хотим 
чувствовать себя хорошо и ожидаем, что наш выбор положительно отразиться 
на нас самих. Учитывая это, создание бренда можно описать как процесс 
создания и поддержания, выгодных, взаимно полезных отношений с клиентами. 

«Успешный бренд - тот, который создает подлинную лояльность и 
привязанность, он обеспечивает уровень качества, доверия, удобства, гарантии 
и очарования, за которые потребители готовы платить» [4, 5, 7].  

Потребности и желания потребителя, его ценности, переживания и 
характер – это те важные качества, которые, соотносясь с определенной маркой 
товара, вызывают в душе потребителя живой и сильный отклик [6].  

Сильные бренды имеют определенное значение, ценности и идеалы, 
которые вносят в общество. Именно поэтому потребители присоединяются к 
таким брендам. В выборе конкретного бренда отражается то, во что человек 
верит, как он живет, кем он является. Уровень личности, который определяет 
все эти качества можно назвать уровнем самоидентификации. Сюда входит все 
то, что определяет «Я» человека, его неповторимую личность и все его 
жизненные ценности.  Наиболее успешные бренды затрагивают идентичность и 
веру тех, кто ими регулярно пользуется [1, 2]. 

У брендов, затрагивающих самоидентификацию потребителей, развиты 
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три аспекта взаимоотношений с потребителем: рациональные (ценности), 
эмоциональные (чувства) и поведенческие (характер).  С точки зрения теории 
систем и синергетики, наиболее сильные бренды ведут себя как аттракторы, 
«подтягивая» к собственным качествам «значимые переменные» своих 
потребителей [6]. 

Содержание бренда можно условно разделить на функциональные блоки, 
выделив важные для нас составляющие: 

1. Отношения «товар-потребитель» 
• доказательства качества и свидетельство о качестве: 

- рациональные (оценки, мнения, свидетельства); 
- эмоциональные (чувства, переживания); 
- ассоциативные (имплицитные). 

2.  Отношения «потребитель – товар» 
•  соответствие товара особенностям потребителя: 

- нужды, потребности, запросы, желания; 
- образ и стиль жизни; 
- жизненные ценности; 
- мнения и оценки; 
- чувства и переживания. 

3. Отношения «потребитель-товар – тот же потребитель» 
• отношение потребителя к товару: 

- мысли и чувства потребителя, связанные с товаром (ассоциации); 
- рациональные – мнения (знания, оценки, суждения, убеждения, идеи, 

взгляды, представления), в том числе спонтанная и наведенная 
осведомленность; 

- эмоциональные – чувства (эмоции, переживания, настроения), в том 
числе характер и степень удовлетворения; 

- поведенческие – поступки (намерения, установки, мотивация, 
различные действия) в том числе пробные покупки, ичпытания товара 
и повторные покупки; 

• утверждение значимых личностных черт через потребление товара 
(индивидуальность. Вкус и стиль, жизненные ценности, убеждения). 

4. Отношения «потребитель – товар - другой потребитель» 
• мнения потребителей «из уст в уста». 

5. Отношения «потребитель -  товар – социальное окружение» 
• отношение потребителя к значимому социальному окружению; 

- присоединение к социальной группе к которой принадлежит или хочет 
принадлежать потребитель (аффилиация); 

- поддержание социального положения среди значимого окружения; 
- укрепление социальной роли среди родных и близких; 
- впечатление, которое производит потребитель на значимое окружение 

с помощью бренда; 
• отношения значимого окружения к потребителю (социальное одобрение, 

признание, уважение, подтверждение статуса) [1, 3, 5]. 
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Человек воспринимает различные формальные признаки, по которым 
идентифицирует данную марку. Затем воспринятый образ ассоциируется с тем, 
что он получит при использовании данной марки. Эти ожидания складываются 
из опыта потребления товаров данной марки и категории, из предложений и 
обещаний, данных покупателю, а так же из тех ассоциаций, которые возникают 
в потребительском сознании при восприятии атрибутов бренда и получении 
исходящих от марки сообщений [6].  

Использование данного товара подтверждает те представления и 
ожидания, которые укрепляют связку «то, что я вижу – слышу – чувствую» и 
«то, что я получаю».  То есть, потребитель зависит от собственных 
представлений и ожиданий, связанных с маркой, а это и есть отношения между 
брендом и потребителем. 

Заключение и выводы. Содержанием бренда является тот 
индивидуальный смысл и уникальное значение, которое выражает данная 
торговая марка. Это содержание может быть описано через различные 
отношения, которые возникают между брендом и потребителем.  Эти 
отношения, строящиеся на основе уважения и доверия, тем сильнее, чем 
понятнее и актуальнее сообщения бренда, чем чаще потребитель контактировал 
с маркой и чем глубже переживания и полнее удовлетворения, связанные с 
этим. Отношения между брендом и потребителем можно разделить на 
рациональные, эмоциональные и поведенческие. Гармоничное развитие всех 
трех компонентов отношений позволяют создать бренд, позиции которого в 
сознании потребителей будут недосягаемы для конкурентных марок. 
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Аннотация: в работе рассматривается проблема психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса студентов 
Института психолого-педагогического образования РГППУ в контексте 
реализации ФГОС ВО 3++. Проанализированы основные функции, 
теоретические принципы и подходы психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса студентов.    

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, учебно-
воспитательный процесс, студенчество, инновационные технологии, 
инновационные технологии в профессиональном самоопределении.  

Abstract: this paper considers the problem of psychological and pedagogical 
support of the educational process of students of the Institute of psycho-pedagogical 
education RSVPU in the context of implementing ФГОС ВО 3++. Analyzed the basic 
functions, theoretical principles and approaches of psychological and pedagogical 
support of the educational process of students.  

Keywords: psychological-pedagogical support, educational process, students, 
innovative technologies, innovative technologies in professional self-determination. 

Вступление. Важнейшим условием успешности учебно-профессиональной 
деятельности студентов на всех этапах обучения в вузе является психолого-
педагогическое сопровождение личностно ориентированного учебно-
воспитательного процесса студентов.  

Под психолого-педагогическим сопровождением мы понимаем целостный 
процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 
становления личности в контексте учебно-профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности студентов [1]. 

Основной текст. Основной целью психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса (УВП) является: 

- актуализация и развитие индивидуально-психологического и социально-
личностного потенциала студентов в условиях реализации компетентностного 
подхода;   

-удовлетворение потребности в социальном и профессиональном 
самоопределении, формирование социально-профессиональных установок, 
мотивов, отношений, ценностных ориентаций, инициирующих процессы 
саморазвития личности студента;  

- содействие личностному, профессиональному росту студентов на основе 
культурно-исторических традиций отечественной педагогики и психологии с 
учетом достижений университета в учебной и воспитательной работе. 

Основными задачами психолого–педагогического сопровождения УВП 
являются:  
 психолого-педагогическое сопровождение социального и личностного 
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развития студентов в процессе учебно-профессиональной и внеучебной 
деятельности;  

 формирование у студентов способности к самоорганизации, 
самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки через оказание 
индивидуальной и групповой психологической помощи;  

 профилактика девиантного поведения студентов через актуализацию 
потребности в духовно-нравственном развитии, самопознании;  

 участие в разработке и проведении системы мероприятий, направленных 
на профилактику аддиктивного поведения студентов; 

 повышение психолого-педагогической компетентности всех субъектов 
образовательного процесса; 

 развитие индивидуально-личностного и творческого потенциала 
студентов, формирование социально-культурных и учебно-
профессиональных метакомпетенций через воспитательный потенциал 
реализуемых дисциплин; 

 создание проактивной образовательно-воспитательной среды; 
 содействие формированию активной гражданской и личностной позиции, 

профессиональной идентичности специалиста [4]. 
Основными концептуальными положениями психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательной (учебно-профессиональной) 
деятельности студентов являются: 
• наличие соответствующих социально-экономических условий для 

полноценной реализации студента в будущей профессиональной 
деятельности; 

• поддержка полноценного социально-профессионального роста личности со 
стороны общества; 

• признание права личности на самостоятельный выбор способов 
выполнения своих социально-профессиональных функций; 

• принятие личностью на себя всей ответственности за качество 
профессионального становления и реализации своего профессионально-
личностного потенциала; 

• гармонизация психического развития личности и внешних условий 
социально-профессиональной жизни [2].  
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в Институте психолого-педагогического образования РГППУ 
рассматривается нами, как комбинаторная технология, включающая в себя в 
качестве психологического аспекта: 
 диагностику исходного уровня и динамики профессионального воспитания 

студентов; выявление характера и особенностей социально-
профессиональных установок, ожиданий, намерений, интересов, 
предпочтений и ценностей, а также личностных возможностей студентов; 

 психологическая помощь в развитии профессионально-личностного 
потенциала; 
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 психологическая поддержка в преодолении трудностей самостоятельного 
проектирования деятельности и поведения; 

 содействие в профессиональном самоопределении студента. 
В качестве педагогического аспекта психолого-педагогическое 

сопровождение включает в себя: 
 эстетизация сферы и образовательно-воспитательной среды Института 

психолого-педагогического образования РГППУ; 
 методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
 создание высокоорганизованного студенческого и педагогического 

сообщества, оптимизация социально-профессионального партнерства 
студентов и преподавателей. 
В ходе реализации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса выделяются следующие функции: 
 информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов 

профессионального становления студента (выбора профессии, начального 
этапа учебно-профессиональной адаптации); 

 проектирование и самопроектирование сценариев отдельных этапов 
профессионального становления;  

 психологически компетентное оказание поддержки и помощи студентам в 
преодолении трудностей в учебно-профессиональной деятельности, 
особенно при изменении профессионально-образовательной среды; 

 развивающая диагностика, на основе которой разрабатываются 
индивидуальные рекомендации для студента, определяются условия его 
успешной адаптации и эффективного обучения;  

 мониторинг социально-профессионального развития;  
 коррекция социально-профессионального и психологического профиля 

личности студента. 
Реализация психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в Институте психолого-педагогического образования 
РГППУ осуществляется в соответствии с комплексной программой в основу 
проектирования которой были положены основные этапы (начальный, 
основной и заключительный) профессионального обучения и воспитания 
студентов в вузе [1]. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Задачи этапа Способы и средства психолого-
педагогического сопровождения 

Критерии успешного 
прохождения этапа 

Начальный этап профессионального обучения и воспитания студентов  
(1-3 семестры) 

1. Адаптация 
первокурсников к 
условиям и содержанию 
образовательного 
процесса и сохранение 
контингента 
обучающихся; 

1. Диагностика готовности к 
учебно-познавательной 
деятельности, мотивов учения, 
ценностных ориентаций, 
социально-психологических и 
профессиональных установок, 
интересов, предпочтений личности; 

1. Успешная адаптация 
студентов к учебно-
воспитательному 
процессу вуза; 
2. Личностное 
самоопределение;  
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2. Усвоение 
организационных норм и 
традиций; 
3. Включение в новую 
систему межличностных 
связей и отношений; 
4. Формирование 
компетенций 
самоорганизации учебно-
познавательной 
деятельности. 

2. Психологическая поддержка 
первокурсников в преодолении 
трудностей самостоятельной жизни 
и установлении гармоничных 
взаимоотношений с 
однокурсниками и педагогами; 
3.Консультирование 
первокурсников, испытывающих 
затруднения и проблемы в 
профессиональном 
самоопределении; 
4. Содействие в профессиональном 
самоопределении, выбор средств 
усиления положительной 
мотивации к будущей 
профессиональной деятельности. 

3. Выработка нового 
эффективного стиля 
жизнедеятельности; 
4. Сформированная 
установка на 
самопознание, 
самоанализ, саморазвитие 

Основной этап профессионального обучения и воспитания студентов 
(4-6 семестры) 

1. Обучение постановке и 
решению учебно-
исследовательских задач; 
2. Развитие общих и 
специальных 
способностей и 
компетенций обучаемых, 
интеллекта, 
эмоционально-волевой 
регуляции, 
ответственности за свое 
социально-
профессиональное 
становление и 
самостоятельности. 

1. Развивающая диагностика; 
2. Психолого-педагогическое 
консультирование; 
3. Тренинги самопознания; 
4. Разработка разного рода 
педагогических ситуаций, 
предполагающих нравственный 
выбор в условиях столкновения 
мнений, интересов, желаний. 

1. Сформированные 
практические 
компетенции анализа 
социальной реальности; 
2. Успешное 
осуществление 
социальных 
коммуникаций;  
3. Сформированная 
активная жизненная 
позиция; 
4. Осознание 
индивидуальной ценности 
собственного «Я»; 
5. Ответственность, 
проявляющаяся в 
самоорганизации и 
самоуправлении учебно-
профессиональной 
деятельностью. 

Заключительный этап профессионального обучения и воспитания студентов  
(7-8 семестры) 

1. Развитие устойчивой 
системы 
профессиональных и 
жизненных ценностей, 
мотивов; 
2. Обучение решению 
социально-
профессиональ-ных задач; 
3. Выработка четкой 
индивидуальной 
профессиональной 
позиции; 

1. Заключительная диагностика 
профессиональных способностей; 
2. Консультирование по 
реализации личностного 
потенциала; 
3. Поддержка в нахождении 
личностных смыслов будущей 
жизнедеятельности; 
4. Консультирование по вопросам 
семейных отношений; 
5. Содействие в трудоустройстве. 

1. Сформированная 
профессиональная 
идентичность; 
2. Сформированные 
профессиональные 
компетенции; 
3. Сформированность 
ключевых компетенций 
(способность к 
преодолению 
субъективных и 
объективных трудностей, 
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4. Готовность к 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности; 
5. Расширение сферы 
социально-
профессиональ-ного 
сознания. 

готовность принять на 
себя ответственность за 
свою профессиональную 
карьеру и др.) 

  
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в Институте ППО осуществляется на основе компетентностного 
подхода по следующим направлениям [2]: 

- адаптационное, главной задачей которого является адаптация студентов 
к условиям обучения в вузе, повышение устойчивости к стрессам и 
интеллектуальным нагрузкам. Среди средств и методов - «Тренинг 
первокурсника», тренинг «Успешный студент», организация совместной 
(научной, творческой, спортивной, общественной и т.д.) работы 
студентов первых и старших курсов, «Школа сокуратора» и т.п.; 

- профориентационное, задачами которого являются тестирование и 
консультирование по вопросам профессионального становления и путей 
профессионального развития, формирование готовности выпускников к 
выполнению будущей профессиональной деятельности; 

- диагностическое анкетирование и тестирование с целью определения 
социально-психологического и психолого-педагогического климата в 
вузе, учебной группе, основных потребностей и запросов студентов; 

- развивающее; среди средств и методов: «Тренинг общения», «Тренинг 
саморегуляции», «Тренинг уверенности в себе», «Тренинг разрешения 
конфликтов» и т.п.; 

- консультационное; работа с абитуриентами, студентами и 
преподавателями.  

Приоритетными направлениями содержательного аспекта программы 
социально-профессионального воспитания студентов являются: - 
исследовательско-аналитическое, - профессиональное, - аксиологическое, - 
гуманитарно-экологическое, - социальное, - креативное, - духовно-
нравственное, - самоуправленческое. 

Психолого-педагогическая поддержка студента в современных условиях 
организации образовательного процесса осуществляется не только в форме 
психологической помощи по индивидуальным запросам студента, но и путем 
создания системы проектов, сопровождающих субъекта от момента выбора 
учебной образовательной организации до окончания вуза и трудоустройства. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в Институте психолого-педагогического образования 
РГППУ является одним из главных условий успешности личностно-
развивающего социально-профессионального воспитания студентов в вузе. 
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Анотація. У роботі розглянуто деякі особливості викладання графічних 

дисциплін, надано аналіз методів роботи зі студентами при вивченні курсу, 
доведено необхідність використання в навчальному процесі всіх видів сучасних 
комп’ютерних технологій та показано їх позитивний вплив на розвиток 
просторового уявлення та творчих здібностей студентів. 

Ключові слова: графічні дисципліни, методи викладання, комп’ютерне 
графічне середовище AutoCAD, розвиток просторового уявлення. 

Abstract. This article examines some of the features of teaching graphic 
disciplines, analyzes methods of work with students in the study course. The necessity 
of educational use of all types of modern computer technology is proved and its 
positive impact on the development of spatial representation and creative abilities of 
students is shown. 

Key words: graphic discipline, teaching methods, computer graphical 
environment AutoCAD, development of spatial representation 

Вступ. Цикл графічних дисциплін є традиційним і обов’язковим для 
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вивчення на початкових курсах вищих технічних навчальних закладів. 
Незважаючи на те, що дисципліни є відносно консервативними, теоретичні і 
методичні засади викладання цих дисциплін потребують створення нових 
методик навчання, які б відповідали вимогам сьогодення. Майбутні фахівці 
повинні мати високий рівень професійної компетенції та 
конкурентоспроможності на ринку праці, що покладає особливу 
відповідальність на викладачів.  

Огляд літератури. В останні роки освітні технології всіх країн світу 
розвиваються в напрямі впровадження сучасних електронних джерел 
інформації в навчальний процес. В Україні цьому питанню приділяють 
особливу увагу В.Ю. Биков, С.О. Сисоєва, М.І. Жалдак, Ю.І. Машбиць, Н.В. 
Морзе, Н.Ф. Юсупова та ін. Останні дослідження, проведені в Україні свідчать, 
що один з реальних шляхів підвищення якості знань студентів та їх 
зацікавленості у навчанні є обов’язкове впровадження в навчальний процес всіх 
видів сучасних комп’ютерних технологій: презентацій, анімацій, 
автоматизованих систем тощо. 

Проте використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі 
викладання графічних дисциплін не достатньо розвинуте в закладах освіти і 
потребує подальшого розвитку. 

Основний текст. Графічна підготовка студентів має специфічні 
особливості в порівнянні з іншими дисциплінами, бо вона пов’язана з 
просторовим уявленням студента, тому в певній мірі залежить від особистих 
якостей того, хто навчається. Вивчення графічних дисциплін сприяє розвитку 
просторового уявлення студентів та образного сприйняття навколишнього 
середовища, тому у навчальному процесі повинні бути створені умови для 
розвитку здібностей та творчого потенціалу студентів.  

Одною із основних проблем освіти сьогодення в Україні є порівняно 
слабкий рівень підготовки студентів. Тому особливе значення під час навчання 
приділяється активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом 
використання інформаційних технологій для створення презентацій, анімацій та 
інших видів подання навчального матеріалу з метою більш наочного 
представлення та скорішого і надійнішого його засвоєння. 

Вивчення графічних дисциплін складається з трьох розділів: нарисної 
геометрії, яка формує і розвиває просторову уяву та абстрактне мислення у 
студентів; інженерної графіки, яка передбачає формування знань, умінь та 
навиків виконання, оформлення й читання креслень, та комп’ютерної графіки, 
яка є інструментом створення креслень та має професійну значимість. Саме 
вивчення комп’ютерної графіки робить навчання студентів більш цікавим і 
підвищує якість знань з інженерної графіки.  

Сьогодення вимагає від викладачів «Нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки» сучасного підходу до викладання цих курсів. Успішне 
вивчення залежить від ступеня розвитку просторового уявлення студента, який 
пов'язаний по-перше, з природними здібностями, по-друге, з підготовкою з 
креслення, яку отримав у школі. Нажаль, дуже часто трапляються випадки, 
коли у студента відсутнє і перше, і друге. І тут перед викладачем виникає 
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через створення тривимірного образу для формування графічних зображень. 
Завдяки таким методичним прийомам студенти здійснюють перетворення 

уявно створених образів із двомірного простору у тривимірний, 
використовуючи комп’ютерну графіку. Формування просторових уявлень під 
час практичних занять за комп’ютером надає можливість розвитку у студентів 
способів переробки інформації шляхом візуалізації. Саме в цьому є позитивний 
вплив на процес формування пізнавальних здібностей студента.  

 
Опанування комп’ютерним середовищем AutoCAD [2] має здійснюватися 

паралельно з вивченням теоретичних основ графічних дисциплін. Тому під час 
дослідження складено відповідну робочу програму з урахуванням вивчення 
комп’ютерної графіки з I курсу. Саме можливість використання комп’ютера під 
час занять дозволяє ефективно організувати процес передачі абстрактних знань 
студентам через побудову у тривимірному просторі проекцій точок, прямих, 
площин, перетину геометричних тіл з площиною та взаємного перетину тіл 
(рис.2, рис.3). Враховуючи, що Болонська система організації навчального 
процесу визначає пріоритетність навчальної роботи, як самостійну роботу 
студента, в цьому дослідженні основним завданням було зацікавити студентів 
самостійно працювати. Прослухавши лекцію студенти відтворюють умову 
завдання із двовимірного зображення у тривимірний, що позитивно впливає на 
розвиток просторової уяви студентів та дає змогу швидше розв’язати задачу.  

Під час практичних занять здійснювалось запровадження особистісно-
орієнтовного способу навчання, індивідуалізації роботи та розвитку творчих 
здібностей кожного студента. Такий підхід до викладання матеріалу підвищив 
зацікавленість студентів у відвідуванні лекцій як головного джерела отримання 
інформації та до самостійної роботи в позааудиторний час. Наслідком цього 
став результат підсумкового модульного контролю, який на 27% підвищив 
успішність студентів. Реалізація цього методу ведення занять стала можливою 
завдяки впровадженню у навчальний процес інтерактивних методик та 
використання мультимедійних технологій. 

Дослідження дає право стверджувати, що важливою умовою забезпечення 
повноти сприйняття, осмислення та усвідомлення навчальної інформації є 
максимально повна реалізація принципу наочності шляхом широкого 
використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі. 

Рис. 2 Рис. 3 
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Висновки. Викладання «Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки» в сучасних умовах вимагає використання в навчальному процесі 
комп’ютерних технологій, електронних підручників, мультимедійної дошки та 
інших сучасних досягнень, які сприяють засвоєнню складного абстрактного 
матеріалу, удосконаленню самоорганізації студента, допомагають створювати 
умови для творчості студентів та відповідають вимогам інтенсифікації та 
оптимізації навчання студентів. 

1. Вважаємо за доцільне переглянути науково-методичне забезпечення 
графічних дисциплін та відповідні навчальні плани з урахуванням 
використання нових інформаційно-комунікативних технологій упродовж 
усього терміну, відведеного навчальним планом на вивчення дисципліни. 

2. Підготовка майбутніх фахівців з інженерно-графічних дисциплін із 
застосуванням комп’ютерних технологій навчання є актуальним і 
перспективним напрямком професійної освіти.  

 
Литература: 
1. Борисенко В.Д. Основи нарисної геометрії: підручник / В.Д. Борисенко, 

О.Г. Бідніченко. – Миколаїв, – НУК, 2014. – 328 с. 
2. Борисенко В.Д. Об’ємне моделювання в AutoCAD: навчальний 

посібник / В.Д. Борисенко, О.Г. Бідніченко, І.В. Устенко. – Миколаїв: ФОП 
Швець В.Д., 2014. – 224 с. 

Статья отправлена: 17.05.2016 г. 
© Бідніченко О.Г., Костюкова Т.І. 

 
ЦИТ: 216-072 
УДК 371.126 

Никитина Е.А. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА 

ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БИЗНЕСА 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Тульский филиал,Тула, Оружейная 1а. 

Nikitina E.A. 
INTERACTIVE TEACHING METHODS AS A FORM OF INTEGRATION IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS THE THEORY AND PRACTICE OF 
BUSINESS 

Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Tula branch, Tula, an arms 1A. 

 
Аннотация. В статье обобщена роль интерактивных методов обучения в 

осуществлении образовательного процесса в высшей школе, позволяющих 
достичь интеграции теоретических подходов и практических методов 
управления бизнесом. Показаны условия, способствующие проведению занятий 
на основе интерактивных образовательных технологий, и их особенности, 
позволяющие студентам наиболее полно применить сформировавшиеся знания 
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с имеющимся (или приобретаемым) практическим опытом. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, дискуссионные, 

игровые, тренинговые формы занятий, интеграция теории и практики. 
Abstract. The article summarizes the role of interactive teaching methods in 

educational process in higher education, allowing to achieve the integration of 
theoretical approaches and practical methods of business management. The 
conditions conducive to the holding of classes on the basis of interactive educational 
technologies and their characteristics that allow students to more fully apply the 
developed knowledge with existing (or acquired) experience. 

Keywords: interactive teaching methods, discussion, games, training forms of 
classes, integration of theory and practice. 

Вступление. Развитие образовательных технологий в высшей школе в 
настоящее время отличает возрастающее влияние интерактивных форм и 
методов обучения, отвечающих современным все возрастающим требованиям к 
показателям качества и эффективности образовательного процесса. 

Применение интерактивных методов обучения является современным 
методическим подходом, позволяющим ориентировать студентов на овладение 
теоретическими знаниями во взаимосвязи с практическим их использованием.  

Обзор литературы. Процесс организации образовательной деятельности в 
высшей школе является объектом внимания многих ученых, которые 
разрабатывали личностно-ориентированные, в частности интерактивные, 
образовательные технологии. Исследованию эффективных технологий 
обучения и воспитания студентов посвящены труды В.П.Беспалько, 
М.В.Кларина, Г.К.Селевко. Основные теоретические положения личностно-
ориентированного, интерактивного подхода в образовании изложены в работах 
В.Г.Гульчевской, В.Т.Фоменко, И.С.Якиманской. 

Однако в работах указанных авторов недостаточно затрагиваются аспекты 
взаимосвязи теоретических знаний и умений студентов в обосновании и 
принятии управленческих решений в сфере бизнеса и предпринимательской 
деятельности, которая должна быть достигнута в ходе интерактивных занятий. 

Основной текст По мнению ряда авторов, «современное занятие не 
состоится без применения интерактивных средств обучения, которые помогают 
не только подобрать или проиллюстрировать фактический материал, но и 
выступает как средство, при котором возникает диалог, то есть активный обмен 
сообщениями между пользователем и информационной системой, в режиме 
реального времени». [2, с. 316] «Специалисты высшей школы в учебном 
процессе должны ориентироваться на такие виды занятий, которые позволили 
бы дать обучающемуся возможность смоделировать любую ситуацию с целью 
повышения эффективности принимаемых решений». [1, с. 263] 

 Понятие «интеракция» (от англ. – interaction –взаимодействие) возникло 
впервые в социологии и социальной психологии. В психологии под 
интеракцией понимается способность взаимодействовать или находиться в 
режиме беседы, диалога  с чем-либо (например, с компьютером)  или кем-либо.   

«Интерактивное обучение представляет собой формы совместной 
деятельности преподавателя и обучающихся: все взаимодействуют друг с 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 81 



 Том 4. Выпуск 2 (43)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации,  оценивают действия сокурсников и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем». [3, с. 49] 

В качестве основных признаков интерактивных методов обучения, 
позволяющих достигать интеграции теоретических знаний и практических 
навыков в сфере бизнес-отношений, можно отметить: 

 активное взаимодействие между преподавателем и студентами, внутри 
студенческой аудитории, основанное на диалоге; 

 объединение усилий студентов (как правило, на основе сотрудничества в 
малых группах) для решения поставленной управленческой задачи; 

 активно-ролевая (игровая) и тренинговая организация обучения. 
Основываясь на признаках интерактивного обучения,  формы и методы 

интерактивного обучения можно разделить на: 
1.    дискуссионные: интерактивная лекция,  диалог, групповая дискуссия, 

разбор ситуаций из практики, дебаты и т.д. 
2.    игровые: деловые, ролевые, организационно-деятельностные и др. 
3. тренинговые  формы проведения занятий (коммуникативные, 

личностного роста, профессиональные). 
Возможности осуществления интерактивной образовательной 

деятельности, позволяющей достигать интеграции теоретических знаний и 
практических навыков в сфере реальных бизнес-отношений, определяются: 

во-первых, обязательным наличием у студентов знаний и представлений в 
определенной сфере экономических отношений;  

во-вторых, обеспечением возможностей доступа к актуальным данным, 
владением современной информацией при проведении интерактивных занятий;  

в–третьих, проведение интерактивных занятий может потребовать 
применения прикладных программных продуктов, позволяющих упростить 
процесс принятия решений и повысить их обоснованность.  

К формам интерактивного обучения, которые используются при 
преподавании дисциплин, требующих показать взаимосвязь теории и практики 
управления бизнесом, на наш взгляд, относятся: 

- «статическое занятие», позволяющее на основе дискуссионного 
обсуждения, рассмотрения абстрактных примеров закрепить представление 
студентов относительно определенных теоретических (концептуальных) 
подходов; 

- «динамическое занятие», предполагающее использование оперативной 
финансовой информации (посредством данных конкретной организации, 
ресурсов интернета, работой в режиме он-лайн и т.д.) для решения 
определенных проблем и обоснования принимаемых управленческих решений; 

- занятие, комбинирующее содержание «статической» и «динамической» 
формы интерактивного обучения. 

«Интерактивное занятие, основанное на «статическом» подходе, 
позволяет: 

- в обобщенной форме сформировать (или закрепить) представление 
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студентов о сущности экономических (социальных, общественных) отношений; 
- сфокусировать внимание студентов на основных понятиях, используемых 

при изучении данной темы; 
- на основе достаточно простых в понимании примеров (не отягощенных 

большим массивом информации, не требующих ее предварительной 
систематизации) показать алгоритм проведения финансовых расчетов. 

Для проведения интерактивного занятия в «динамической форме» 
целесообразно обращение к ресурсам интернет, таким как, например, сайты 
корпораций, финансовых институтов, рейтинговых агентств и т.д.  

Проведение интерактивного занятия в «динамической форме» имеет 
следующие преимущества: 

- дает возможность познакомить студентов с современной ситуацией в 
конкретной сфере экономической (финансовой) деятельности; 

- заставляет студентов самостоятельно выделить наиболее важные данные 
(совокупность показателей) для анализа, обсуждения и решения поставленной 
задачи; 

- посредством применения информационных технологий (в том числе в 
режиме он-лайн) позволяет, варьируя определенными показателями, увидеть 
достижение наиболее оптимального варианта принятия решения или развития 
ситуации». [3, с. 50] 

Интерактивные средства и методы обучения, позволяющие наиболее 
эффективно, на наш взгляд, решать управленческие задачи, можно 
классифицировать на: ситуационно-аналитические, ролевые, имитационные, 
организационно-деятельностные и др. 

К основным особенностям использования данных методов обучения 
относятся:  

• моделирование деятельности конкретных специалистов по управлению 
отдельными бизнес-процессами и деятельностью фирмы в целом на основе 
реальной информации о ее состоянии;  

• использование совместных усилий (теоретических знаний, умений и 
навыков, возможно – опыта деятельности) студентов в выработке 
управленческих решений;  

• условность распределения ролей между участниками интерактивного 
занятия (которое может быть изначально определено преподавателем, самими 
студентами или закреплено самостоятельно в процессе имитации 
деятельности), наличие общей цели у всей группы студентов;  

• предусмотрение альтернативности и многовариантности решений, 
отсутствие текущей оценки деятельности участников игры, но обсуждение ее 
результатов по итогам. 

Заключение и выводы. Таким образом, комплексное применение 
различных интерактивных методов в преподавании общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в высшей школе способствует достижению 
возможности в наибольшей степени увязать теорию и практику ведения 
бизнеса, управления хозяйственными процессами. Сочетанием интерактивных 
форм обучения с традиционными видами учебных занятий достигается более 
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высокая эффективность в подготовке специалистов. Это позволяет студентам 
наиболее полно применить сформировавшиеся знания в совокупности с 
имеющимся (или приобретаемым) практическим опытом. 
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Аннотация. Научиться мыслить, осознавать себя, свои потребности и 

мир вокруг – основная задача разумного обучения, в т.ч в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин. Поиск методов и средств обучения для 
решения данной задачи в учебном курсе «Правоведение». 

Ключевые слова: мозг, разум, сознание, познание, разумный человек, 
тренировка, методы обучения, средства обучения. 

Abstract. Learn to think, to understand themselves, their needs and the world 
around you – the main task of rational learning, including the teaching of 
Humanities. Search of teaching methods for the solution of this task in the training 
course "Jurisprudence". 

Keywords: brain, mind, consciousness, cognition, intelligent man, training, 
learning methods, learning tools. 

Вступление. Отличается ли человек от животного? Этим вопросом я 
начинаю учебный курс «Правоведение» у студентов неюридических 
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специальностей, чем застаю их врасплох и привожу в недоумение. Даю 
возможность обдумать заданный вопрос и приглашаю аудиторию к обмену 
мнениями. Зачастую студенты не могут понять, почему заданный проблемный 
вопрос поднимается преподавателем при первом знакомстве с гуманитарной 
дисциплиной, а именно с правовой. Через определенный промежуток времени в 
каждой студенческой группе звучат разные ответы, которые подчас 
перерастают в дискуссию. Студенты втягиваются в публичное обсуждение 
проблемы, пытаются воспользоваться приобретенными в школе знаниями 
истории, биологии, анатомии, химии и др. 

Подобную практику ведения учебного курса «Правоведение» я использую 
в течение двух лет. Что подтолкнуло меня изменить методы преподавания 
дисциплин правового характера и подход к обучению? Попробую это изложить 
в своей статье. 

Основной текст. Тридцатилетний опыт педагогической работы позволил 
понять, что поколение современных студентов не умеет слушать, не умеет 
мыслить, у них отсутствует мотивация в обучении, в т.ч. в приобретении 
профессиональных компетенций. Это прослеживалось последние 3-4 года в 
группах разных специальностей и направлений. 

Выяснив во время первой дискуссии, что главное отличие человека от 
животного – это его разумность (прим.: все наши мысли, чувства, ощущения, 
желания и движения связаны с работой мозга, и если он не функционирует, 
человек переходит в вегетативное состояние: утрачивается способность к 
каким-либо действиям, ощущениям или реакциям на внешние воздействия). 
«Разумный человек» - это определение восходит к Аристотелю. Человек, по его 
мнению, выделен из царства животных своей способностью логически 
мыслить, осознавать себя, свои потребности и мир вокруг [1].Основываясь на 
соответствующее понимание о различии человека от животного, осознавая, что 
современному человеку сегодня недостает сознания, мы пришли к выводу, что 
надо менять и свой подход, и методы обучения в профессиональном 
образовании. 

«Сознание», происходит от слова «знание», а знания накапливаются в 
человеческом мозге - органе, координирующим и регулирующим все 
жизненные функции организма и контролирующим поведение. Мозг человека, 
ровно, как и его тело, нуждается в постоянной, пусть и не изнуряющей 
тренировке, начиная с самого раннего детства и до наступления глубокой 
старости. Но мы, родители, педагоги, наставники почему-то забыли об этом и 
не научили своих детей, учеников, воспитанников с раннего детства заботиться 
о собственном мозге, как мы заботимся о чистоте своего тела. Обучение в 
школах сегодня построено на передаче набора сухих академических знаний и 
фактов, нежели поиске нового, неизведанного (от автора: что приводило бы к 
развитию разума). Мозг надо тренировать, иначе легко стать бесполезным 
овощем, которому ничего не интересно и не весело. Это прямой путь к 
депрессии и старости. Ученые установили, что активный и светлый разум 
оказывает влияние даже на состояние здоровья. Именно поэтому человек в 
старости может чувствовать себя также бодро и весело, как и в молодом 
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возрасте. И для ума нужна зарядка, хорошая тренировка, способствующая 
бодрости, быстрой реакции и активности [2]. Зная, как устроен человеческий 
мозг, и как он работает с окружающим миром, преподаватели могут помочь 
студентам в развитии мозговой деятельности в аудиториях вуза. 

Наш метод обучения заключается в том, что на занятиях студенты 
постоянно «кормят» свой мозг понятиями, определениями, овладевая умениями 
и навыками работы с понятийным аппаратом, с огромным потоком 
информации, со словом. Каждая наука имеет свой понятийный аппарат 
(глоссарий) и основные дефиниции или определения (тезаурус), с помощью 
которых интерпретируются современные научные данные. Исходя из 
подобного метода, мы практикуем различные средства и формы проведения 
практических занятий по праву с целью развития мозговой деятельности. 

При изучении учебной дисциплины «Правоведение» студенты знакомятся 
с содержанием учебного курса, который разделяется на модули. Модулем в 
нашем понимании является совокупность частей учебной дисциплины (курса), 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения данной дисциплины. 
Практические занятия, открывающие модули курса «Правоведение» проводятся 
в форме тренинга. Подобная форма выбрана неслучайно. Тренинг – это метод 
интерактивного обучения и может рассматриваться как тренировка мозга при 
работе с понятийно-категориальным аппаратом. Предложенная 
форма формирует исходную логико-методологическую базу теоретического 
познания. Сам термин «познание» так же происходит от слова «знание». В 
истории педагогики известен дидактический принцип сознательности, 
обоснованный в XVII—XVIII вв. Я.-А Коменским, Ж.. Руссо, И. Песталоцци, 
позднее - К.Д.Ушинским. Данный принцип во многом определял 
необходимость формирования у учащихся познавательной активности, с 
которой существенным образом связывалось развитие их мышления и 
способность к пониманию сути. 

Заданная форма обучения позволяет изначально студентам 
ориентироваться в содержании учебного курса, а также в содержании 
категорий современной юриспруденции, которые складываются из системы 
знаний о государстве, о правовом регулировании. Между тем, форма тренинга 
позволяет студентам выступать и в качестве исследователей. При подготовке к 
каждому практическому занятию им приходиться пользоваться различными 
информационными ресурсами и печатными источниками. Среди них 
необходимо найти и отобрать доступный и понятный материал, сформировать 
свое видение и понимание той или иной категории, понятия. 

Следующим этапом в проведении тренинга является передача полученных 
знаний своим однокурсникам. И снова - тренировка, теперь уже в умении 
общаться с коллективом. Чтобы перенести полученные знания, необходимо 
самому понимать и осознавать их значимость, а также через речевой аппарат в 
доступной форме донести и изложить своим товарищам. Сложная задача для 
неподготовленных студентов, тех, у кого не тренирован мозг, не развита речь. 
Таких слушателей на сегодняшний день в каждой группе около 95%. Парадокс, 
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но это так. Вот и приходиться постоянно находиться в поиске новых подходов 
и инструментов при обучении и формировании граждан нового государства - 
правового, осуществляя свою миссию педагога. 

С помощью предложенной формы тренинга развиваются способности 
слушателя к обучению и овладению любыми сложными видами деятельности, 
связанными с общением; развивается мышление, а значит способность к 
пониманию сути. 

Во время других форм обучения студенты учатся использовать подручный 
инструментарий (средства обучения), а именно СПС «Консультант +» и 
систему Интернет, которым оснащены все аудитории для проведения 
практических занятий. В версии «Консультант +» слушатели знакомятся с 
разделом «Словарь терминов», где содержатся финансовые и юридические 
термины, те определения, которые даны в нормативно-правовых актах, а также 
данный раздел содержит дополнительно термины, широко используемые в 
деловом обороте. При работе с законодательной базой студенты развивают 
приобретенный навык обращения к разделу терминов, учатся осознано 
работать с нормативно-правовыми актами, понимая определение и значение 
всех незнакомых понятий. Каждое понятие может иметь несколько толкований, 
а выбрать необходимо нужное для данной ситуации. Это умение заставляет 
студентов напрягать мозг и учит сортировать предложенные понятия, 
позволяет накапливать собственный словарный запас. Студентам приходиться 
много работать со словом. Слова обычно имеют самые различные 
происхождения, и в этом многообразии истоков важно научить студентов 
умело пользоваться ими при общении и изложении своих мыслей. 

Методы, используемые в процессе изучения правовых дисциплин, 
приводят, прежде всего, к пониманию  изучаемого  материала, в  осознании  
самих  процессов  умственной  и  практической  деятельности. Средства  
обучения,  которые  обеспечивают  сознательное  овладение  знаниями,  
навыками,  умениями,  органически  включаются  в  общий  процесс  развития  
памяти,  воображения, речи  и  мышления  студентов, осмысление 
многогранности русского языка. 

Заключение и выводы. Так по жизни получается, - мы знаем методику 
преподавания очередного учебного курса, знаем его содержательную часть, а 
как преподать, донести студенческой аудитории, затрудняемся. Стоит лишь по-
новому взглянуть на профессиональное образование, на методы и средства 
обучения, с которыми идешь к студентам, отойти от стереотипов мышления, 
рамок и стандартов, стоит только немного свернуть… Сегодня обществу  в 
большей степени требуются люди, обладающие  разумностью и гибкостью 
мысли, творческим подходом, инициативой, способные к адаптации, мыслящие 
критически, стремящиеся  к самосовершенствованию. Впуская новое, хоть 
небольшой шаг в сторону, - делает это достижимым в нашей педагогической 
деятельности. 
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Анотація. У статі визначаються особливості організації самостійної 

роботи студентів з використанням технологій дистанційного навчання; 
розкрито сутність поняття «самостійна навчально-пізнавальна діяльність», 
«дистанційне навчання», розглянуті традиційні форми контролю самостійної 
роботи студентів та форми контролю в умовах дистанційного навчання. 
Визначено специфіку контролю знань самостійної роботи студентів мовних 
спеціальностей у системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний 
Університет». Приведено практичну реалізацію контролю знань самостійної 
роботи на прикладі дистанційного курсу з вивчення іноземної мови 
студентами мовних спеціальностей ВНЗ. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні 
технології, самостійна навчально-пізнавальна робота, система дистанційного 
навчання. 

Abstract. In the article the features of students’ self-learning activity with the 
help of distance learning technologies are defined; the definitions of the concept of 
«self-learning activity», «distance learning» are considered. Traditional forms of 
students' control of self-learning activity and forms of control in distance learning 
are observed. The organization specificity of self-learning activity control of students 
of language departments in distance learning system «Kherson Virtual University» is 
defined. The practical realization of knowledge control of self-learning activity on the 
example of the distance course “Practical English Course Upper Intermediate” is 
presented.  

Keywords: distance learning, information and communication technologies, 
self-learning activity, distance learning system. 

Вступ Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різних галузях 
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життєдіяльності, нові вимоги суспільства потребують суттєвих зрушень у 
галузі освіти зокрема у вивченні іноземних мов. Реформування системи освіти в 
Україні, що є частиною загальноєвропейських освітніх стандартів, передбачає 
усунення недоліків системи освіти попередніх років, одним з яких була слабка 
мовна підготовка учнів та студентів. Інтеграційні процеси в освіті, що 
викликані Болонським процесом, зумовлюють інтерес до вивчення іноземних 
мов. Статус іноземної мови на сьогодні стрімко зростає. Вивчення іноземних 
мов на разі спрямовується не лише на те, щоб молодь вивчала якомога більше 
мов, а й на розвиток умінь учнів та студентів бути мобільними, 
поінформованими та комунікативними. Це вимога часу. Держава потребує 
високоосвічених студентів із знанням іноземних мов, професіоналів, готових до 
міжнародного співробітництва, до творення нової української держави, що буде 
визнана в Європі та світі. Іноземна мова стає засобом міжкультурного 
спілкування. Все це викликає потребу в удосконаленні методів вивчення,  
контролю та оцінювання знань іноземної мови. У той же час в системі вищої 
професійної освіти простежується стійка тенденція до формування у студентів 
умінь і навичок самостійного оволодіння знаннями, що викликано, насамперед, 
зменшенням аудиторного навантаження і збільшенням годин на самостійну 
роботу. 

Необхідно зазначити, що на початку ХХІ сторіччя відбувається 
інформатизація суспільства, це сприяє стрімкому розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) навчання. Процес інформатизації освіти 
актуалізує розробку підходів до застосування електронних освітніх ресурсів у 
навчальному процесі вищої школи, зокрема, телеконференцій, вебінарів, веб-
квестів, відео лекцій тощо. Все більшої популярності набуває дистанційна 
освіта – зручний та доступний спосіб інтерактивної взаємодії учасників 
навчального процесу з метою передачі та засвоєння знань, навичок і способів 
пізнавальної діяльності. Інформаційні технології в освіті сприяють виявленню 
та розвитку творчих здібностей студентів, формуванню вмінь вирішувати 
різноманітні навчальні і практичні задачі, стимулюють прагнення до 
самонавчання та саморозвитку [12, с. 70]. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтовуванні та практичному 
дослідженні особливостей контролю знань з англійської мови професійного 
спрямування під час самостійної підготовки студентів у процесі дистанційного 
навчання.  

Огляд літератури. Важливо зазначити, що різні аспекти організації, 
змісту,впливу самостійної роботи на професійний розвиток особистості та 
контролю стали об’єктом вивчення вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, 
теоретичні та методологічні аспекти організації контролю самостійної 
пізнавальної діяльності досліджували А. Алексюк, С. Архангельський, Є. 
Голант, М. Данилов, П. Підкасистий, О. Савченко; проблеми організації 
самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання В. Луценко, 
М. Чобітько, О. Якубовська.  

Основний текст Зауважимо, що проблема організації та контролю знань 
самостійної роботи студентів як у традиційній формі навчанні так і в умовах 
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дистанційного навчання є досить актуальною. Новим Законом України «Про 
вищу освіту» (ст.50) [8], зазначено, що самостійна робота є однією з основних 
форм організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Зокрема, 
відповідно навчальних планів вищих навчальних закладів відбувається 
збільшення обсягу самостійної роботи студента до 50 відсотків навчального 
навантаження порівняно з іншими формами організації освітнього процесу. 

Перш за все, розглянемо сутність поняття «самостійна навчально-
пізнавальна робота». Так, відомий вчений С. Архангельський трактує поняття 
«самостійна робота» як самостійний пошук необхідної інформації, отримання 
знань, використання цих знань для вирішення навчальних, наукових і 
професійних завдань [2, с. 12]. 

На думку відомого педагога М. Фіцула «самостійна навчально-пізнавальна 
робота студентів» – різноманітні види індивідуальної і колективної діяльності 
студентів, які вони здійснюють на навчальних заняттях або в позааудиторний 
час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його 
безпосередньої участі [14, с. 203]. 

Узагальнюючи розглянуті визначення поняття «самостійна робота», 
можемо підсумувати, що самостійна робота студентів – це навчальна діяльність 
студентів у позааудиторний час, яку вони здійснюють за завданням викладача, 
під його керівництвом, але без його безпосередньо участі, а її метою – є 
розширення і поглиблення знань, їх перевірка на практичних заняттях, 
формування педагогічних та дослідницьких вмінь і навичок, набуття досвіду 
інноваційної діяльності, здатності до самостійного навчання упродовж життя 
(lifelong learning). 

У сучасних умовах вищих навчальних закладів використовують різні 
форми організації самостійної роботи студентів: пошук та вивчення додаткової 
літератури; складання тез, плану та конспекту змісту навчального матеріалу за 
підручником; написання рефератів, доповідей, оглядів за додатковою та 
періодично літературою; розв’язання проблемних задач; складання тестів, 
формулювання питань самоконтролю; складання блок-схем за навчальним 
посібником; розв’язання графічних завдань; виконання навчальних та 
тренувальних вправ; виконання завдань за ілюстраціями; вправи за 
інструкційними картками тощо [9]. Але, все актуальнішим стає використання 
інформаційно-комунікаційних технологій під час організації та контролю знань 
самостійної роботи студентів, зокрема майбутніх учителів англійської мови. 

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій відкриває 
широкі перспективи у викладанні іноземних мов майбутнім вчителям. На 
сучасному етапі розробки означеної проблеми вченими приділено увагу 
визначенню поняття «інформаційні технології» (В. Биков [3], М. Жалдак [6], 
Ю. Рамський [13], та ін.) 

У законі освіти «Про національну програму інформатизації» інформаційні 
технології визначаються як «цілеспрямована організована сукупність 
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що 
забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, 
розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 
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розташування» [7].  
Інформаційно-комунікаційні технології, у тому числі, дистанційні 

технології інтегруються у навчальний процес для організації самостійної 
навчальної діяльності студентів у позааудиторних умовах. Проблема 
дистанційного навчання (ДН) у вивчення іноземних мов досліджується у 
роботах О. Андрєєва [1], К. Кожухова [10], Є. Полат [4], та ін.  

Згідно К. Кожухова, дистанційні технології навчання дозволяють 
реалізувати цілеспрямоване та методично організоване керівництво 
навчальною та пізнавальною діяльністю студентів і базується на використанні 
широкого спектру інформаційних та комунікаційних технологій [10, с. 11]. 

Розглянемо визначення поняття «дистанційне навчання». Існує багато 
визначень поняття «дистанційне навчання». Ми розглянемо тільки найбільш 
точні визначення даного поняття на нашу думку. 

ДН – це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, що висвітлює 
всі притаманні навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи, 
організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет-
технологій [4, c. 15].   

ДН - є комплексною педагогічною технологією, що поєднує досягнення 
педагогіки і психології з дидактичними можливостями інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати комп’ютер як 
носій інформації та засіб організації спілкування. ДН відповідає всім сучасним 
особливостям розвитку суспільства і має на меті формування особистості, 
здатної до творчого саморозвитку» [5, c. 20]. 

Для реалізації дистанційного навчання у навчальному процесі 
використовуються платформи (системи) дистанційного навчання  (СДН). 
Сьогодні існують різноманітні універсальні навчальні платформи, які 
дозволяють викладачу створити та розмістити в мережі Інтернет електронні 
освітні ресурси з будь-якої дисципліни, зокрема з іноземної мови, наприклад 
СДН «Прометей», «Lotus LearningSpace», «Moodle», «WebCT» та ін. 

З метою організації та контролю знань самостійної роботи в умовах 
дистанційного навчання в Херсонському державному університеті 
використовується система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний 
Університет» (СДН «ХВУ») (http://dls.kherson.ua/dls/Default.aspx). Дана система 
активно використовується у Херсонському державному університеті, вона є 
розробкою співробітників відділу забезпечення академічно-інформаційно-
комунікаційної інфраструктури Херсонського державного університету [11]. 
Система відповідає всім вимогам міжнародних стандартів з дистанційного 
навчання IMS та SCORM. Як навчальна платформа вона має усі необхідні 
засоби для організації та контролю знань студентів самостійного оволодіння 
іноземною мовою: засоби самонавчання, оцінювання навчальних досягнень, 
комунікації тощо. При цьому навчальна діяльність студентів може 
здійснюватися як асинхронно, коли кожен студент вивчає матеріал самостійно 
у зручний для нього час, так і синхронно – у режимі реального часу під час 
онлайн лекції або семінару. 

Розглянемо форми контролю самостійної роботи у дистанційній формі 
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навчання: 
• метод рейтингового оцінювання (можливість контролю всіх видів занять 

за рейтинговою системою); 
• тестування, як основна форма контролю самостійної роботи; 
• анкетування; 
• проектно-комунікативні методи (вебінари, відео конференції, форум, чат 

тощо); 
• практичні/лабораторні роботи.  

Важливо зазначити, роль самостійної роботи у дистанційному навчанні: 
• в основі ДН лежить самостійна робота слухачів (вміння самостійно 

навчатися); 
• під час ДН самостійна робота керована конкретним суб’єктом 

(тьютором), на кожному її етапі перед слухачем ставиться конкретна 
мета і контролюється її виконання, а також надається оперативна 
допомога з боку кваліфікованих спеціалістів;  

• самостійна робота проводиться за індивідуальним планом; 
• дидактичне забезпечення самостійної роботи у ДН не обмежується 

методичними рекомендаціями і переліками літератури, а здійснюється за 
допомогою навчально-методичних комплексів у дистанційному курсі 
навчання.  

Розглянемо тестування як основний засіб контролю знань, у тому числі 
самостійної роботи студентів у СДН «ХВУ». В зазначеній системі 
дистанційного навчання реалізована система тестування відповідно 
міжнародному стандарту IMS SCORM [15]. Реалізовано такі типи тестів:  

• Лінійний тест; 
• Адаптивний тест;  
• Псі-тести. 
Під час контролю самостійної роботи у дистанційному курсі можуть 

використовуватися різноманітні типи питань, такі як: - вибір одного з багатьох, 
асоціативність, текст в контексті, упорядкування тощо. Але під час створення 
дистанційного курсу з іноземної мови необхідно враховувати специфіку 
завдань спрямованих на формування іншомовної комунікативної 
компетентності. У процесі створення тестових завдань для контролю 
самостійної роботи необхідно звертати увагу на педагогічні вимоги щодо 
створення тестування:  

• необхідний і достатній рівень складності;  
• об'єктивність і надійність;  
• стійкість; 
• репрезентативність; 
• значущість; 
• дискримінантність; 
• достовірність; 
• науковість; 
• несуперечність 

Практична реалізація контролю знань самостійної роботи у СДН «ХВУ». 
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Було розроблено дистанційний курс (ДК) з дисципліни «Practical English 
Course Upper Intermediate» для студентів факультету іноземної філології, 
напряму підготовки «Філологія», спеціальності  «Мова та література 
(англійська, німецька)*». Мета курсу практики усного та писемного мовлення з 
англійської мови – це практичне оволодіння студентами системою англійської 
мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних ситуаціях у 
різних сферах суспільно-політичного життя та побуту, формування у студентів 
лінгвокраїнознавчої компетенції з метою вільного оперування засвоєним 
матеріалом та набутими навичками у професійній діяльності філолога. 
Результат навчання: студенти мають досягти рівнів С1.1 в аудіюванні, письмі 
та діалогічному мовленні, рівня С1.2. у монологічному мовленні та читанні. 

На рис.1. зображено головну сторінку дистанційного курсу «Practical 
English Course Upper Intermediate», який створено у системі дистанційного 
навчання «Херсонський Віртуальний Університет» (http://dls.ksu.ks.ua/dls) 

 

 
Рис. 1. ДК “Practical English Course Upper Intermediate” 

 
Серед основних елементів курсу можна виділити: 
• головна сторінка; 
• план курсу (перелік тем або модулів курсу); 
• система тестування; 
• форум, чат, віртуальна дошка (вебінари); 
• глосарій; 
• рейтингова система оцінювання. 
До кожної теми входять завдання направлені на розвиток мовленнєвих 

умінь, таких як аудіювання (вправи з аудіювання виносяться на самостійне 
опрацювання), контроль відбувається за допомогою тестування або виконання 
певних вправ та завантаження у систему (лабораторна робота). Розроблено 
вправи на навчання говоріння, для цього застосовуються мовленнєві вправи 
проблемного характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, 
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протиставлення, аналізу, оцінки та формулювання висновків,  відстоюванням 
власної точки зору тощо. 

У ДК розроблено вправи з навчання читання. Змістом навчання читання є 
розвиток контекстуальної догадки для розуміння незнайомих слів у тексті, 
розпізнання його головної ідеї, складових, їхньої структури, елементів та 
засобів зв’язку між ними. Використовуються автентичні тексти, які запозичені з 
британських та американських засобів масової інформації. Розроблено вправи з 
навчання письма як мовленнєвого уміння. Використовуються вправи на 
написання есе, творів з відповідної тематики. У рамках ДК відбувається 
вдосконалення граматичних навичок, до кожного уроку курсу входять вправи 
по підтриманню різних елементів граматичної системи, яка вже сформована у 
студента 3 курсу раніше. Вправи мають форму корегування недосконалих 
текстів, утворення слів від заданої основи тощо.  

Висновки Таким чином, в статті теоретично обґрунтовано поняття 
«самостійна навчально-пізнавальна робота», «дистанційне навчання», 
розглянуто традиційні форми контролю самостійної роботи студентів та форми 
контролю у дистанційному навчанні. Визначено специфіку реалізації вправ з 
контролю знань з англійської мови під час самостійної роботи за в умовах 
дистанційного навчання за допомогою СДН «Херсонський Віртуальний 
Університет». Проте порушена у статті проблема потребує подальшого 
вивчення з точки зору створення комплексної методичної системи організації 
контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та практичне впровадження її у процес навчання з метою 
покращення ефективності електронних ресурсів та якості процесу навчання в 
цілому. 
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Аннотация. Одной из самых ярких и актуальных проблем для современного 
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общества на сегодняшний день является здоровый образ жизни учащейся 
молодежи. Использование информационных технологий в учебном процессе 
является актуальной проблемой школьного образования. Существует три 
этапа внедрения информационных технологий в уроки физической культуры: 
1- визуальный, 2- технический, 3- аналитический. На уроках физической 
культуры используются компьютеры и интерактивные доски. Использование 
информационных технологий на уроке не более 15 минут, для того чтобы 
закрепить и отработать пройденный материал. При изучение нового 
материала на уроках физической культуры, учитель значительно экономит 
время, используя компьютеры или интерактивную доску. 

Ключевые слова: физическая культура, информационные технологии, 
здоровый образ жизни, компьютер, интерактивная доска. 

Summary. One of the brightest and actual problems for modern society is the 
healthy lifestyle of the studying youth today. Use of information technologies in 
educational process is an actual problem of school education. There are three stages 
of introduction of information technologies in physical education classes: 1-visual, 2-
technical, 3-analytical. At physical education classes computers and interactive 
boards are used. Use of information technologies at a lesson no more than 15 
minutes to fix and fulfill the passable material. When studying new material at 
physical education classes, the teacher considerably saves time, using computers or 
an interactive board. 

Keywords: physical culture, information technologies, healthy lifestyle, 
computer, interactive board. 

Введение. Одной из самых ярких и актуальных проблем для современного 
общества на сегодняшний день является здоровый образ жизни учащейся 
молодежи. Любой стране важно будущее нового поколения, ведь именно от 
него зависит дальнейшее развитие государства. Именно молодежь – залог 
будущего страны, следовательно, пристальное внимание должно быть 
направлено на детей и подростков, которым предстоит совершить массу 
открытий и преодолеть бесчисленное множество преград, подстерегающих их 
на жизненном пути. Занятия физической культурой и спортом развивают силу, 
координацию, выносливость, реакцию, укрепляют дух, закаляют характер. А 
это значит, что физическая культура и спорт должны вызывать интерес у 
каждого и быть доступными для всех желающих. Суть проблемы кроется в том, 
что современная молодежь не проявляет должного интереса к занятиям 
спортом и ведению здорового образа жизни. 

Обзор литературы. Использование информационных технологий на уроке 
физической культуры в школе было рассмотрено в таких работах как «Спорт в 
мире информации», автор Виноградов П.А., Савин В.А. 

На сегодняшний день компьютерные технологии преуспевают в своем 
развитии и занимают неотъемлемое место в современном мире.  Использование 
информационных технологий в учебном процессе является актуальной 
проблемой школьного образования. Сейчас необходимо, чтобы каждый учитель 
в любой дисциплине (математике, литературе, физической культуре, биологии, 
химии и т.д.) мог провести урок с использованием информационных 
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специальных маркеров: красным, черным и зелёным цветом. Во время слайда, 
на доске  стрелками рисуются направления движений игроков, а именно их 
перемещение по полю. Также показывается движение туловища, ног и рук. Во 
время показа слайда удобно разбирать ошибки игроков, показывать правильное 
исполнение или схему движения, возможные варианты развития ситуаций на 
поле. Такой метод позволяет показать полет мяча при не правильной работе рук 
и ног. Использование информационных технологий на уроке физической 
культуры не более 15 минут для того чтобы закрепить и отработать 
пройденный материал на практике. При работе с интерактивной доской на 
уроках физической культуры можно увидеть следующие результаты: 

• Заинтересованность учеников в изучение техники спортивных игр с 
мячом: волейбол, баскетбол. А также других спортивных и подвижных играх. 

• Доступность при любой физической подготовки учащихся. 
• Применений умений, знаний и навыков в жизни: лагерях, различных 

мероприятиях, эстафетах, на отдыхе и т.д.. 
Таким образом, применение информационных технологий возможно на 

всех этапах урока. При изучение нового материала на уроках физической 
культуры, учитель значительно экономит время, используя компьютеры или 
интерактивную доску. Информационные технологии являются инструментом 
повышения в образование. Правильное использование информационных 
технологий способствует развитию и закреплению ассоциативного мышления.   
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