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Роль та місце інформаційних технологій у навчально-

виховному процесі. 

Васильченко І.І., викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка»  

(м. Лисичанськ) 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

Процес фізичного вдосконалення є обов’язковою 

складовою системи фізичної підготовки. Він спрямований на 

досягнення та підтримання кожним студентом рівня фізичної 

готовності. Цьому процесу притаманні основні закономірності 

розвитку фізичних здібностей людини і він функціонує 

відповідно до принципів формування її фізичної культури. 

Усе активніше в систему підготовки фахівців різного 

профілю впроваджуються інформаційні технології. Переваги їх 

застосування в педагогічній діяльності є безперечними. Вони 

дозволяють користувачу підвищити наочність та мобільність 

процесу отримання навчального матеріалу, миттєво одержувати 

потрібну інформацію з різних джерел, навчатися на робочому 

місці в зручному для нього темпі та у вільний від виконання 

професійних обов’язків час. Крім того, використання 

інформаційних технологій дає можливість оперативного 

оновлення інформації (через Інтернет) та забезпечення 

практично миттєвого зв’язку (інтерактивність). У сфері фізичної 

культури та спорту інформаційні технології реалізуються у 

вигляді електронних підручників, різноманітних пошукових, 

тестових та експертних систем, фітнесу, оздоровчих програм, 
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автоматизованих лабораторних практикумів, програм 

функціональної діагностики тощо. Застосування інформаційних 

технологій дозволяє вирішити протиріччя між підняттям 

теоретичного, методичного рівня підготовленості студентів та 

засвоєнням фізичних вправ, розвитком фізичних якостей у 

межах визначеного часу на заняття з фізичного виховання.  

Застосування інформаційних технологій у сфері фізичної 

культури та спорту є невід’ємною вимогою часу. Вивчення 

можливостей впровадження інформаційних технологій у процес 

фізичного вдосконалення студентів дозволить визначити 

перспективи їх застосування для підготовки спеціалістів, які 

прагнуть до реалізації своїх можливостей, готових до 

сприйняття нового та професійного вдосконалення.  

Дуже важливим є визначення перспектив упровадження 

інформаційних технологій у процес фізичного вдосконалення 

студентів. 

Аналіз використання інформаційних технологій у сфері 

фізичної культури та спорту дозволяє спрогнозувати можливість 

їх упровадження у процес фізичного вдосконалення студентів. 

Цей процес триває протягом їх років навчання. 

На етапі отримання теоретичних знань студенти 

вивчають систему фізичної підготовки, на практичних заняттях 

освоюють її зміст, набувають рухових умінь, оволодівають 

відповідними методичними навичками. Доцільність 

використання інформаційних технологій на цьому етапі 

підготовки майбутніх спеціалістів зумовлена тим, що переважна 

більшість занять з ними проводиться під керівництвом 

викладача із застосуванням методів педагогічної майстерності. 

Специфікою практичних занять з фізичної підготовки є те, що 

на них поряд із теоретичними знаннями набуваються методичні 
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навички та практичні вміння. Це потребує здатності студентів 

аналізувати та засвоювати матеріал, який викладається, 

одночасно за багатьма параметрами, що досить складно. 

Зручніше аналізувати зміст заняття під час самостійної 

підготовки. Візуалізовані програмні засоби дозволяють  

цілеспрямовано зосереджувати увагу на предметні вивчення.  

Актуальним для студентів є також отримання інформації 

щодо самоконтролю особистої фізичної підготовленості, стану 

свого здоров’я та методів його корекції. Більшість студентів 

займаються фізичним удосконаленням самостійно. Вони не 

завжди мають можливість  ознайомитися з новітніми 

технологіями фізичного вдосконалення, щоб ефективно 

розпорядитися своїм психофізичним потенціалом та з 

допомогою засобів фізичної підготовки підтримувати належний 

рівень особистої фізичної підготовленості. 

Усе зазначене дозволяє запропонувати розробку 

електронного видання з фізичної підготовки, структура якого 

повинна відображати всі розділи з фізичної підготовки.  

Подання дидактичного матеріалу у вигляді електронного 

гіпертексту з малюнками, таблицями, анімацією та відео 

допоможе створити зручне для постійного використання 

джерело інформації. Більш структурно потрібно дати матеріал 

щодо методів розвитку фізичних якостей та вдосконалення 

прикладних рухових навичок. 

Електронне видання з фізичної підготовки обов’язково 

повинне включати діагностично-корекційний блок із 

можливістю оперативного визначення стану фізичної 

підготовленості, здоров’я студентів та методів його корекції.  

Фізичне виховання протягом тривалого часу відставало в 

технологічному плані. Водночас тісно переплелися між собою 
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два напрями розвитку сучасного суспільства: підвищення 

інтересу до свого здоров’я і тотальна інформатизація 

суспільства. 

Інформаційні технології необхідно широко застосовувати 

в оздоровчій фізичній культурі. За допомогою комп’ютерних 

програм визначається рівень здоров’я, фізичний розвиток, 

розробляються індивідуальні програми проведення оздоровчих 

тренувань тощо.  

Не випадково саме оздоровчі й інформаційні технології 

сьогодні найбільш динамічно розвиваються. Це пов’язано з тим, 

що регулярне тестування характеристик фізичного стану тих, 

хто займається, вибір індивідуально-оптимальних тренувальних 

режимів, корекція тренувальних програм на основі аналізу 

динаміки стану кожного, хто займається – всі    ці завдання з 

успіхом можуть бути вирішені тільки на базі сучасних 

інформаційних технологій. 

Під час вивчення спеціальної науково-методичної 

літератури нами були розглянуті комп’ютерні системи та 

програми, що використовуються в практиці фізичної культури 

для оцінки рівня здоров’я дитини.  

Прогресивні розробки були здійснені Інститутом Купера 

та Національною асоціацією спорту та фізичного виховання 

США (NASPE). Розроблена комп’ютерна програма 

FITNESSGRAM/ACTIVITYGRAM призначена для оцінки 

аеробних можливостей організму, визначення складу тіла, 

індексу маси тіла, показників фізичної підготовленості (сили, 

витривалості та гнучкості). Завдяки використанню цієї програми 

викладач має можливість точно оцінити рівень фізичного стану, 

контролювати динаміку змін цього показника та мотивувати 

студентів  до ведення здорового способу життя.  
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Особливу увагу привертають комп’ютерні програми, 

метою яких є впровадження в практику методів діагностики 

рівня здоров’я шляхом кількісного визначення резервів 

організму.  

Приміром, ученими Інституту медико-біологічних 

проблем  розроблено загальнодоступну медико-оздоровчу 

технологію «Навигатор здоров’я», яка передбачає визначення 

резервів серцево-судинної, дихальної, нервово-м’язової та 

ендокринної систем організму, а також ефективності 

координаційно-рухових показників. Технологія дозонологічного 

контролю «Навигатор здоров’я» дає можливість отримувати 

об’єктивну інформацію про фізичний розвиток , наявність 

функціональних порушень, визначати пріоритетні напрями 

профілактичної роботи.  

Також слід відмітити комп’ютерно-діагностичну 

програму контролю зміцнення й збереження здоров’я учнівської 

молоді засобами фізичної культури, розроблену Горобеєм. 

Комп’ютерно-діагностична оздоровча програма, яка складається 

з двох частин (діагностичної та оздоровчої), дозволяє планувати 

фізичні навантаження залежно від визначеного рівня фізичного 

здоров’я школярів;  вносити індивідуальні корективи в 

оздоровчі програми, одержувати статистичну інформацію, що 

характеризує стан фізичного здоров’я на індивідуальному  й 

груповому рівнях.  

В Україні розроблено комп’ютерну програму «Школяр», 

що широко застосовується при диспансеризації дітей м. Києва 

на базі лікарсько-фізкультурних диспансерів. Система включає 

медичну і біологічну підсистеми з визначенням показників 

фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної та 

дихальної систем, фізичної підготовленості. Програма дозволяє 
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здійснювати оперативний контроль динаміки фізичного 

здоров’я і фізичного розвитку та відповідно до цього вносити 

корективи в зміст занять, дозувати навантаження.  

Комп’ютерні програми необхідно застосувати в 

організації навчальної роботи вчителя фізичної культури.  

З метою пошуку сучасних високоефективних засобів 

організації навчальної роботи викладача фізичного виховання 

В.І. Шандригосем була розроблена комп’ютерна програма 

«Здоров’я дитини», яка складається з чотирьох блоків («Робота з 

учнем», «Оцінка показників», «Сервіс» та «Допомога») та 

дозволяє здійснювати контроль за фізичним  станом дітей.  

Комплексна програма В.Л.Ісакова «Информационно-

методический комплекс учителя физической культуры» 

допомагає здійснювати оцінку рівня фізичного здоров’я учнів, 

моніторинг фізичного розвитку, будувати індивідуальну 

траєкторію фізичного розвитку дітей.   

Щороку збільшується кількість спеціальних 

автоматизованих комплексів та прикладних програм, які 

дозволяють фіксувати та оцінювати показники здоров’я дитини, 

але водночас не існує єдиної програми моніторингу стану 

здоров’я. Існуючі програми не дозволяють вирішити це питання. 

Все це зумовлює необхідність створення єдиної уніфікованої 

системи оцінки здоров’я  з використанням комп’ютерних 

технологій.  

Поліпшення фізичного стану підлітків можливе при 

комплексному підході до  вибору раціональних методик його 

визначення з подальшою побудовою процесу фізичного 

виховання. Використання комп’ютерної  програми сприятиме 

підвищенню ефективності процесу фізичного виховання, 
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дозволить викладачу  отримувати інформацію про фізичний 

стан студентів.   

Дослідження з розглянутого питання надалі слід 

проводити у напрямі пошуку шляхів, які прискорюють 

впровадження інформаційних технологій у систему фізичної 

підготовки студентів.  

 

Наступність між дошкільною і шкільною освітою. 

Васильченко І.П., викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка»  

(м. Лисичанськ) 

 

ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ: СКЛАДОВІ 

УСПІШНОГО НАВЧАННЯ 

Шестирічні діти, які розпочинають навчання в школі, 

потребують особливої уваги та захисту з боку дорослих.  

Початок шкільного життя – відповідальний період у 

житті кожної дитини. Від того, як вона адаптується до нових 

умов, буде залежати успішність її подальшого шкільного життя. 

І всі батьки хочуть, щоб дитина була успішною. Але одного 

бажання замало, важливо бути обізнаними з певними 

закономірностями адаптації до школи. 

Тож окреслимо найважливіші з індикаторів успішної 

адаптації і готовності дошкільника до школи. Йдеться не про 

готовність дитини до навчання взагалі, а лише до навчання в 

певних, чітко окреслених нормативними документами умовах. 

На що ж варто звернути увагу і що передусім потрібно 

знати? 

1. Фізична готовність. 



 12 

Показником фізичної готовності виступають 

антропометричні показники розвитку організму дитини: зріст, 

вага, кількість постійних зубів (існують порівняльні таблиці 

даних показників для хлопчиків і дівчат одного віку). 

У медицині існують поняття «паспортний» вік (число 

років з дня народження) і «біологічний» вік(рівень зрілості 

дитячого організму). Біологічний і паспортний вік можуть не 

збігатися. Істотною перешкодою до навчання в школі є 

знижений рівень біологічної зрілості. У цьому випадку за 

паспортним віком шестирічна дитина насправді є п’ятирічною 

або навіть чотирирічною за зрілістю організму, в тому числі і 

мозку. Природно, що вона не готова до навчання в школі, не 

може повноцінно засвоїти програму, дуже стомлюється на 

уроках, тому часто хворіє. 

2. Особистісна готовність. 

Основою для хорошої адаптації дитини у школі є її 

вміння спілкуватися з дорослими та однолітками. Систематично 

спостерігаючи за поведінкою  дитини під час ігор і занять, 

батьки мають зрозуміти, а вихователі їм допомогти в цьому, чи 

вміє дитина спокійно, по-діловому звертатися до дорослих із 

запитаннями; чи спроможна узгоджувати власні бажання з 

інтересами товаришів; чи не обирає для себе найпривабливіші 

ролі, добиваючись їх будь-що; чи вміє виявляти свої інтереси, 

чи взагалі не бере участі в спільній діяльності з дітьми. 

Процес навчання в школі має колективний характер. І від 

вміння дитини взаємодіяти з іншими буде залежати її 

успішність. Тому особливого значення набувають уміння 

співвідносити власні інтереси з інтересами інших людей, 

встановлювати з однолітками партнерські стосунки. 
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Діти, які не опанували правил спілкування з однолітками, 

не вміють з повагою ставитися до інших: вислуховувати когось, 

радіти успіхам інших, співчувати в разі невдачі. Такі діти часто 

конфліктні, заздрісні, нерідко агресивні. Усе це гальмує їхню 

адаптацію до нових соціальних умов, входження в дитячий 

колектив. Отже, дуже важливим моментом особистісного 

розвитку дитини є знання норм спілкування та розуміння 

необхідності їхнього дотримання. 

Важливим є приклад спілкування батьків з їхніми 

батьками (бабусею, дідусем), родичами, з друзями, іншими 

дорослими і дітьми. Дошкільний вік – це період наслідування 

поведінки дорослих. 

3. Самооцінка.  

Складова особистісної готовності до школи – розуміння 

дитиною того, що вона собою являє, які здібності має, я до неї 

ставляться інші люди.   

Самооцінка проявляється у тому, як дитина оцінює свої 

успіхи та невдачі, свої якості та можливості. Найчастіше у 

дошкільнят самооцінка завищена, що зумовлюється специфікою 

віку. Проте в деяких дітей вона буває заниженою, що може 

спричинити неуспішність, оскільки викликає страх невдачі, 

почуття постійної тривоги. Дуже важливо прищепити дитині 

віру в свої сили. Почуття особистої гідності досягаються 

створенням для неї «ситуації успіху». Для цього треба 

акцентувати увагу на досягненнях, і у жодному разі не сварити 

за допущенні помилки, а показувати як їх виправити, щоб 

покращити результат. 

4. Вольова готовність (вміння підпорядковувати 

власні дії). 
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Основні показники вольової готовності дитини 

виявляються у сформованості довільних психічних процесів 

(сприймання, пам’яті, уваги). Дитина уміє самостійно себе 

обслуговувати, у своїй роботі має відповідний темп.  

Дитина володіє основними доступними правилами 

поведінки, уміє правильно реагувати на оцінку дорослими 

виконаного завдання 9якщо щось не так в оцінці, не кидається 

речами, не втікає тощо). Водночас дитина вміє оцінювати свою 

роботу. 

Формування та розвиток вольової готовності пов’язані з 

зусиллями чи бездіяльністю у вихованні дитини. 

5. Мотиваційна готовність.  

Щоб дитина успішно навчалася, вона насамперед має 

прагнути до серйозних занять, відповідальних доручень. На 

появу таких бажань впливає ставлення дорослих до навчання. 

Дуже важливо, щоб діти отримували позитивну інформацію про 

школу саме від батьків, що невілює поширені страшилки і 

погрози. Не останнє місце займає і роль вихователя. 

6. Інтелектуальна готовність. 

Виявляється у загальному рівні розумового розвитку дитини, а 

також у рівні оволодіння вміннями й навичками, які допоможуть 

їй вивчати навчальні предмети. 

До навчання треба готувати, але тільки цікавість, 

бажання та інтерес дитини є до цього процесу ключами. 

Пізнавальний інтерес – один із показників психологічної 

готовності до школи. Допитливість необхідно розвивати 

постійно. 

Особливої уваги потребує підготовка руки дитини до 

письма. Необхідно організовувати життя дитини, її ігри та 

забави таким чином, щоб у повсякденній діяльності розвивалася 
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точність рухів рук, спритність пальців, сила кисті, тобто якості, 

які пізніше будуть необхідні для успішного навчання письму. 

Найкращим профілактичним засобом збереження 

психічного здоров’я в період підготовки та безпосередньо 

адаптації до школи є уважне та лагідне ставлення батьків до 

дитини, розуміння ними її внутрішнього світу, проблем, 

переживань.  

Розглядаючи готовність дошкільників до навчання в 

школі можна говорити про наступність двох ланок освіти: 

дошкільної і шкільної. 

При визначенні провідних ідей в ході реалізації 

наступності дошкільної та шкільної освіти, необхідно виділити 

пріоритети в змісті освіти на кожному етапі вікового розвитку 

дитини з урахуванням сучасної соціальної ситуації, піти від 

штучної акселерації в розвитку, не допускати поспіху і 

дублювання змісту подальшого ланки освіти. 

Завдання дошкільної ланки: 

1. Залучення дітей до цінностей здорового способу життя.  

2. Забезпечення емоційного благополуччя дитини, 

розвиток її позитивного самовідчуття, створення умов для 

різноманітної художньої діяльності. 

3. Розвиток ініціативності, допитливості, довільності, 

здатності до творчого самовираження. 

4. Розвиток компетентності у сфері відносин до світу, 

людей і до себе, включення дітей в різні форми співпраці (з 

дорослими й однолітками) 

5.Формування знань про навколишній світ, 

стимулювання комунікативної, пізнавальної, ігрової активності 

дітей в різних видах діяльності. 

Завдання початкового шкільного ланки: 
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1. Формування усвідомленого прийняття дітьми 

цінностей здорового способу життя та регуляція своєї поведінки 

відповідно до них. 

2. Розвиток готовності дитини до активної взаємодії з 

навколишнім світом (емоційної, інтелектуальної, 

комунікативної та ділової). 

3. Формування бажання і вміння вчитися, готовності до 

навчання в школі і самоосвіти. 

4. Розвиток ініціативності, самостійності, навичок 

співпраці в різних видах діяльності. 

5. Удосконалення досягнень дошкільного розвитку; 

спеціальна допомога з розвитку несформованих в дошкільному 

дитинстві якостей, індивідуалізація процесу навчання, особливо 

у випадках випереджаючого розвитку або відставання.  

Таким чином  організацію роботи з наступності між 

дошкільною та початковою освітою слід вбачати в: 

- створенні системи безперервного навчання, що 

забезпечує ефективне поступальний розвиток дитини, її успішне 

навчання і виховання на основі зв'язку та узгодженості 

компонентів освіти (цілей, завдань, змісту, методів, засобів і 

форм організації); 

- створенні умов, сприятливих для адаптації до шкільного 

навчання, емоційного благополуччя, розвитку індивідуальності 

кожної дитини; 

- розробці навчальних програм для дошкільного віку; 

- створенні комплексу навчально-методичної документації; 

- створенні нових творчих майстерень і проектів. 

Сьогодні процес наступності можна розглянути з двох 

сторін: 
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- на дошкільній ланці освіти зберігається самоцінність 

дошкільного дитинства і формуються фундаментальні 

особистісні якості дитини, які є основою успішного шкільного 

навчання; 

- школа, як наступник дошкільної ланки освіти, не будує 

свою роботу з нуля, а підхоплює досягнення дошкільника і 

організовує педагогічну практику, розвиваючи накопичений ним 

потенціал.  

Таке розуміння наступності дозволяє реально 

здійснювати безперервність у розвитку та навчанні дітей, а саме: 

- координувати цілі, завдання, зміст, методи, засоби та форми 

організації освітніх процесів дитячого садка і школи; 

- забезпечувати умови, спрямовані на збереження здоров'я, 

емоційного благополуччя і на розвиток індивідуальності  кожної 

дитини. 

Таким чином, вирішення проблеми наступності можливе 

лише за умови тісної співпраці школи і дитячого садка. Тільки 

такий підхід може надати педагогічному процесу цілісний, 

послідовний і перспективний характер, тільки тоді дві початкові 

ланки освіти будуть діяти не ізольовано один від одного, а в 

тісному взаємозв'язку. 
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Методологічні та методичні основи впровадження 

інновацій у діяльність навчального закладу. 

Воронцова Р.І., викладач 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РОБОТІ 

ВИКЛАДАЧА 

З давніх часів найвищим мірилом людських цінностей 

вважалися знання. Змінювалися цивілізації, удосконалювалися 

системи навчання та виховання, технічний та науковий прогрес 

стрімко набирали обертів, але характерною ознакою розвитку 

нашого суспільства є інноваційність. 

А це зумовлюється інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій у всіх сферах людського буття. 

Необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності 

кожного з нас за власну професійну діяльність, спрямовану на 

формування творчої особистості виховання, готовності 

сприйняття до активної діяльності у нових умовах. 

Педагогічний заклад, який ігнорує інноваційні чинники, не 

лише відставатиме від суспільних процесів, а й сприятимуть 

формуванню особистості на аутсайдерські соціальні позиції. В 

такому навчальному закладі мало хто з вихованців зможе стати 

успішною особистістю. 

Помилковим є розгляд інноваційності у навчанні як 

налаштованість на сприйняття, продукування і застосування 

нового, адже інноваційні технології насамперед потрібно 

розглядати як відкритість. Стосовно особистісного чинника 

педагогічної діяльності це означає: 
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 відкритість викладача до діалогічної взаємодії за 

студентом, яка передбачає рівність психологічних позицій обох 

сторін; 

 відкритість культурі й суспільству, яка виявляється у 

прагненні педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та 

обрати оптимальні способи їх розв’язання; 

 відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто 

організація такого педагогічного середовища, яке сприяло б 

формуванню і розвитку образу «Я» [2, с.3-8]. 

Теоретичні основи інноваційної діяльності педагога 

висвітлені в дослідженнях Д.В. Алорімова, І.Д. Беха, В.О. 

Сластьоніна. 

Результатом інноваційної діяльності є створення, 

удосконалених або нових освітніх дидактичних, виховних 

систем, технологій, методик, методів, форм, засобів педагогічної 

діяльності. 

Якісні результати інноваційної діяльності, зростання 

педагогічної майстерності дають змогу стверджувати, що 

інноваційна діяльність є одним із пріоритетних факторів 

розвитку будь-якої освітньої діяльності. 

Вивчення праць науковців [7, с.7-94] дозволяє дійти 

висновку про те, що освітні інновації – це нововведення в 

освітньому процесі, в основі яких лежить нова ідея, що 

реалізується в експериментальній діяльності педагогічних 

колективів або окремих педагогічних працівників інновації 

можуть стосуватися мети, змісту принципів, структури, форм, 

методів, засобів та технологій навчальної та виховної діяльності. 

Не всі інновації є прогресивними. Прогресивним є лиш те, що 

ефективно впливає на стан освітнього процесу, дає оптимально 

позитивні результати, не спричиняє шкоди, відкриває нові 
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можливості. Як зазначає І.М. Дичківська, орієнтація на нове, 

пошук і впровадження нового не є самоціллю педагогічної 

інноватики: вона спрямована на забезпечення адекватності 

навчально-виховного процесу і його результатів вимогам 

суспільства [8, с.17-30]. 

Інноваційна діяльність стимулює новаторські зміни у 

традиційній педагогічній практиці, спрямовані на досягнення 

кращого освітнього результату. 

Відповідно до стратегії освітньої діяльності можна 

визначити два її види: 

 традиційна педагогічна діяльність; 

 інноваційна педагогічна діяльність; 

На стику двох освітніх стратегій – традиційної та 

інноваційної – здійснюють свою діяльність педагоги-майстри. 

Вони швидко сприймають і досконало використовують як 

традиційні, так і нові підходи методики та технології. Якщо 

традиційна педагогічна діяльність здійснюється у сучасному, 

виходячи з минулого, то інноваційна педагогічна діяльність 

реалізується в контексті сьогодення, стратегічно орієнтуючись 

на майбутнє. В залежності від змісту та результатів діяльності 

інноваційна педагогічна діяльність може бути 

раціоналізаторською та новаторською. 

Новаторська педагогічна діяльність передбачає створення 

або розробку нових ідей, методів, методик, технологій, програм, 

які відкривають принципово нове в педагогічній науці та 

практиці. 

Результати такої діяльності педагогів-новаторів є 

принципово новий освітній продукт та накопичений 

педагогічний досвід. Він містить інновації теоретико-

методологічного характеру: нові концепції, теорії, системи, 
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цілісні авторські методики; нові навчальні курси, посібники, 

підручники, нові технології навчально-виховної та 

управлінської діяльності. Цей тип інновацій якісно змінює мету, 

завдання, наукові підходи, принципи, а також структуру 

освітнього процесу. 

За І.М.Дичківською принципово нові освітні продукти 

можна характеризувати як: 

 педагогічні відкриття (наймасштабніші новаторські 

педагогічні рішення, пов’язані з реформуванням, 

обґрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впровадження у 

конкретні педагогічні системи); 

 педагогічні винаходи (перетворення, конструювання 

окремих елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов 

навчання та виховання) [10, с.25]. 

Раціоналізаторська інноваційна діяльність передбачає 

модернізацію освітнього процесу шляхом адаптації до 

конкретних умов уже розроблених педагогічних новацій, 

трансформацію педагогами-новаторами наукових ідей у 

педагогічну практику. 

Ця діяльність також пов’язана з удосконаленням, 

раціоналізацією, модернізацією того, що має аналог або 

прототип. 

Мова йде про використання відомого із незначною 

модифікацією. Педагоги-новатори (або педагоги-модернізатори) 

вдосконалюють і по-новому використовують уже розроблені 

освітні інновації. Така діяльність пов’язана з педагогічним 

пошуком, дослідно-експериментальною роботою. Результатом 

такої роботи є раціоналізаторський педагогічний досвід. 

І інноваційний, і раціоналізаторський і системно-

адаптивний види педагогічної діяльності своєю сутністю, 
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характеристикою мають творчість; їм притаманні елементи 

новизни, вони спрямовані на покращення результатів діяльності, 

збагачення педагогічної практики взагалі. 

Досвід, який формується у результаті цих трьох видів 

педагогічної діяльності вважається передовим педагогічним 

досвідом. 

Адже за Б.Л. Тевліним, передовий педагогічний досвід – 

це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, 

спрямований на реалізацію актуальних завдань освітньої 

діяльності [11, с.22]. 

Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність 

виходу на передові рубежі науково-технічного прогресу, 

забезпечення високої ефективності і розвитку творчого 

потенціалу суспільства – усе це ставить перед 

загальноосвітньою школою зовсім нові завдання, як навчально-

розвивального, так і виховного характеру. Необхідно, щоб 

навчання формувало новий тип мислення, новий стиль 

діяльності, орієнтований на більш ефективне розв’язання 

виробничих, соціальних, культурних та інших проблем. 

На перший план стає інтенсифікація навчання – 

підвищення продуктивності праці викладача та студента. 

А для того, щоб напруженість праці залишалась на 

допустимому рівні та у той самий час була ефективною, 

необхідно обирати оптимальні варіанти навчання. 

В усьому цьому нам допоможуть інноваційні технології.  

Перевага застосування інноваційних технологій навчання 

проявляє себе у вирішенні більшості завдань навчання. 

Застосування різних методів навчання сприяє розвитку уваги, 

пам’яті, мовлення, мислення, творчих здібностей, вміння 

знаходити оптимальні і прості рішення. Вони дозволяють 
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спростити залучення до норм і цінностей соціуму, адаптуватись 

до умов оточення, здійснювати контроль, саморегуляцію, 

навчання стосункам, психотерапії, удосконалювати вміння 

виражати свої думки, вміння, слухати співбесідника. В останні 

роки інтерактивні методи навчання з використанням моделей, 

кейс-методів, ігрових форм, імітацій приймають нові аспекти, 

які відрізняються примусовою активізацією мислення. Студент 

має бути активним незалежно від його бажання. Тож 

узагальнивши результати роботи викладачів-новаторів можна 

зробити висновки, виділивши позитивні моменти використання 

інноваційних технологій: посилення мотивації навчання; 

застосування активних методів і форм навчання; прискорення 

темпу навчальних дій відтворення матеріалу [12, с.388]. 

Використання інноваційних технологій на уроках у 

початковій школі передбачає в основному орієнтування на ігрові 

форми роботи, на роботу з програмним забезпеченням ігрового і 

навчально-тренувального характеру, а також використання 

інноваційних технологій як технічного засобу навчання. 

Ігрова навчальна діяльність є дуже привабливою для 

молодших школярів. Але інноваційні технології орієнтовані на 

ігрову і навчальну діяльність мають деяку специфіку, а також 

вплив на формування психіки і стан центральної нервової 

системи школярів. 

Ставши частиною процесу навчання, інновація 

привносить свої вимоги до засобів отримання й обробки 

інформації.  

Застосування інноваційних технологій повинно 

доповнювати, а не заперечувати інші форми навчання. 

Ділові ігри також відрізняються від інших методів 

навчання тим, що дозволяють учасникам стати причасними до 
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певної ситуації, дають можливість ніби «прожити» в певній 

ситуації. Ділова гра – це імітація реальної практичної діяльності 

людей [14, с.143]. Вона дозволяє створювати типові ситуації із 

практичної діяльності, в яких студенту необхідно знайти 

правильну лінію поведінки, правильне вирішення проблеми. 

У рольових іграх відпрацьовується тактика поведінки, 

дій, виконання функцій та обов’язків конкретної особи. Для 

проведення гри з виконанням ролей розробляється модель – 

п’єса ситуацій, між студентами розподіляються ролі з 

«обов’язковим змістом». Діловий театр розігрує будь-яку 

ситуацію, поведінку людини в цих обставинах. 

Навчальна гра дає можливість «програти» практично 

кожну конкретну ситуацію в особах, що дозволяє краще 

розуміти психологію людей, їхнє ставлення до прав людини. 

Метод «Прес» використовується у випадку, коли 

виникають спірні думки з певної проблеми і вам потрібно 

зайняти та аргументувати чітко позицію із суспільної проблеми, 

що обговорюється. Метод надасть вам можливість навчитися 

формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного 

питання аргументовано, в чіткій та стислій формі. 

Метод «Прес» має таку структуру: 

1. Позиція. 

2. Обґрунтування. 

3. Приклад. 

4. Висновки. 

«Ток-шоу». Метою такої форми роботи є отримання 

навичок публічного виступу та дискутування. Викладач ведучий 

і оголошує тему. Послідовність проведення: 

1. Оголошення теми. 

2. Запрошуються учасники висловлювати свою думку. 
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3. Слово глядачам, які виступають зі своєю думкою або 

ставлять запитання учасникам. 

4. Учасники відповідають конкретно, лаконічно. 

5. Ведучий має право на запитання або перервати 

виступаючого та захищати власну позицію. 

Розкриваючи будь-яку сучасну інновацію, можна сказати, 

що вчитель повинен творчо підходити на до їх освоєння. Кожна 

інновація спрямована на вдосконалення навчально-виховного 

процес. Нині багато нових форм і методів, інноваційних 

технологій навчання. Кожну інновацію необхідно обирати 

свідомо і зважено. Організація і впровадження інноваційних 

освітніх технологій сприяє підвищенню якості освітнього 

процесу. 

Нині найбільш продуктивними і перспективними є такі 

освітні технології, що дозволяють організувати навчальний 

процес з орієнтацією на студента, його інтереси, схильності і 

здібності. 

Стратегія інноваційного розвитку системи педагогічної 

освіти має розроблятися як складова єдиної державної 

інноваційної освітньої політики, що визначить її пріоритетні 

напрями, суб’єкти та об’єкти перетворень. 

Своєчасне, об’єктивне застосування рівня сформованої 

готовності конкретного педагога до інноваційної діяльності дає 

змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного 

потенціалу, який є важливим компонентом структурних 

професійних якостей. 
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Методологічні та методичні основи впровадження інновацій 

у діяльність навчального закладу. 

Савостьонок О.П., викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

«Педагогічна майстерність — це 

високе мистецтво навчання і виховання, 

що постійно вдосконалюється, доступне 

кожному педагогу, основу якого 

складають професійні знання, вміння і 

здібності» 

А.Макаренко 

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі 

науково-технічної революції. Основна межа цього етапу – 

інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним 

процесом і тому використання інформаційних технологій із 

застосуванням комп’ютера особливо важливе. 

http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
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Актуальність проблеми використання комп’ютерних 

технологій при вивченні фізики полягає в тому, що сучасні 

досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які 

враховують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних 

технологій і традиційних методів викладання фізики дадуть 

бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних 

знань з фізики і усвідомлення їх практичного застосування. 

На сьогодні поступово відбувається зміна ролі 

комп'ютера в навчанні: із засобу, що використовується лише на 

уроках інформатики для вивчення мов програмування, 

комп'ютер перетворюється на активного помічника викладача. 

Уроки в комп'ютерному класі можуть бути яскравими та 

цікавими. На думку українських експертів, нові комп'ютерні 

технології навчання дозволяють підвищити ефективність 

практичних і лабораторних занять з природничо-наукових 

дисциплін як мінімум на 20%, а об'єктивність контролю знань 

учнів на -15-20%. 

Застосування комп’ютера дозволяє підвищити 

інтелектуальний рівень студентів і полегшує вирішення 

практичних задач. Застосування комп’ютерів як засобу навчання 

підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу студентів до 

діяльності, пов’язаної з комп’ютером. 

Фізика – наука експериментальна, і для її вивчення 

необхідно використовувати досліди. Комп’ютер виступає як 

частина дослідницької установки, лабораторного практикуму, на 

ньому можна моделювати різні фізичні процеси. 

При проведенні уроків фізики та астрономії 

використовую такі основні напрями комп’ютерної техніки: 
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 Підготовка друкованих роздаткових матеріалів 

(контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для 

індивідуальної роботи); 

 Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу 

(презентації, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі 

фізичних експериментів); 

 Проведення комп’ютерних лабораторних робіт; 

 Контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

 Використання на уроках і при підготовці до них інтернет-

ресурсів. 

Як при викладенні теретичного матеріалу, так і при 

розв’язуванні задач важливим є застосування інтерактивних 

технологій  

В інтерактивних методиках акцент переноситься з 

програми навчання на особу студента, розвиток його 

компетенцій. Студенти є активними здобувачами знань шляхом 

власних пошуків, експериментів та помилок. Роль вчителя при 

цьому – допомогти, порадити, створити передумови для 

активного експериментування і пошуків. 

Інтерактивні методи навчання пов’язані з роботою 

студентів у групах (парах). Це полегшує процес навчання, 

урізноманітнює його, робить приємнішим, оживляє атмосферу в 

групі, часто дає несподівані ефекти в роботі зі слабшими 

студентами. Студенти, які здобувають знання і вміння активно, є 

більш самостійними, критичними, легше формулюють і 

висловлюють свою думку, охоче і відвертіше беруть участь у 

виступах. Майже всі інтерактивні методики вимагають від 

викладача додаткової підготовки, ретельно продуманого 

кожного етапу. Але можна впевнено сказати, що затрачені 

зусилля виправдовуються. 
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Використання інноваційних технологій на уроках фізики 

вимагає особливої підготовки. Вважаю, що до таких уроків 

потрібно писати сценарії, органічно ―вплітаючи‖ в них і 

справжній експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані 

монітора). Особливо хочеться відзначити, що моделювання 

різних явищ ні в якому разі не замінює  ―живих‖ дослідів, та в 

поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити 

зміст того чи іншого матеріалу. Такі уроки викликають у 

студентів справжній інтерес, примушують працювати всіх і 

якість знань при цьому помітно зростає. 

Предметом освітньої технології обов’язково має бути 

формування потрібного професійного забезпечення, новий зміст 

технологічного потенціалу викладача, його модернізований 

обсяг, нові якісні параметри (прогнозування змісту, форм і 

способів організації та проведення педагогічного процесу, 

характер діяльності викладача, особливості пізнавального 

спілкування, особистісні характеристики). 

Провідним суб’єктом технологізації процесу навчання є 

викладач з притаманними йому педагогічними вимогами і 

впливами, особливостями фахової самореалізації. Допоміжним 

фактором, коригувальним чинником цього процесу має бути 

діяльність студентів – їх особистісні інтереси, потреби, 

можливості, досягнення, способи і форми пізнавального 

самовиявлення. 

Безумовно, саме студент є головною дійовою особою у 

навчанні, але тільки на рівні реалізації своєї мети, а не у виборі 

технології навчання. Для студентів не існує традиційної чи 

інноваційної технології. Є звичні або нові способи діяльності на 

уроці, запропоновані викладачем.  
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Технологізація особистісно орієнтованого освітнього 

процесу передбачає спеціальне конструювання навчального 

матеріалу, методичних рекомендацій до його застосування, 

типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним 

розвитком студентів в ході навчально-пізнавальної діяльності. 

Тільки при реалізації принципу суб’єктивності освіти можна 

говорити про особистісно орієнтовані технології. 

Головні вимоги до особистісно орієнтованих технологій 

можна сформулювати наступним чином: 

 - навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення 

змісту суб’єктивного досвіду студента, включаючи досвід його 

попереднього навчання; 

 - виклад знань викладачем повинен бути спрямованим не 

тільки на розширення обсягу, структурування, інтегрування, 

узагальнення предметного змісту, а також на постійне 

перетворення набутого суб’єктивного досвіду студентів з 

науковим змістом здобутих знань; 

 - активне стимулювання студента до самооцінної 

освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати 

студенту можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження 

в ході оволодіння знаннями; 

 - конструювання та організація навчального матеріалу, 

який дає змогу студенту вибирати його зміст, вид та форму при 

виконанні завдань, розв’язуванні задач тощо; 

 - виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими 

користується студент самостійно, стійко, продуктивно; 

 - необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки 

результату, а й головним чином процесу учіння; 

 - освітній процес повинен забезпечувати побудову, 

реалізацію, оцінку навчання (учіння) як суб’єктивної діяльності. 
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Дані вимоги до освітніх технологій зумовлюють розробку 

інноваційних методик інтерактивного навчання, спрямованих на 

формування особистості, яка адаптована до конкретних 

соціальних умов. 

Традиційних уроків замало для раціональної організації 

навчання, зважаючи на обсяг навчального матеріалу, його 

об’єктивну складність. Тому урок, як і вся система навчання, 

останнім часом зазнає істотних змін. 

Поряд з традиційними, все частіше викладачі 

використовують нетрадиційні тобто нестандартні уроки: робота 

в малих групах, дискусія, дидактичні ігри, такі форми роботи як 

―мікрофон‖, ―мозкова атака‖, ―акваріум‖, ―навчаючись-учусь‖, 

інсценізація. 

Використання інтерактивних методів навчання, під 

якими розуміємо методи, що спонукають студентів до 

взаємодіяльності, діалогу з іншими суб’єктами навчального 

процесу та засобами навчання. 

Інтерактивні методи сприяють розвиткові 

комунікативних умінь і навичок студентів, їхньої пізнавальної 

діяльності, установленню емоційних контактів між учасниками 

навчально-виховного процесу. Крім того, методично правильне 

використання інтерактивних методів дає змогу викладачеві 

створити умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою 

інтелектуальну спроможність, що робить урок продуктивним, 

дає можливість висловити думки кожному студенту, 

відповідаючи по черзі на поставлені запитання. 

Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. 

Хоча, розповісти – набагато простіше, доступніше і безумовно, 

швидше. Ви можете швидко повідомити студентам те, що вони 

повинні знати, і вони забудуть це ще швидше. 
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Процес навчання не автоматичне викладання навчального 

матеріалу в голову студента. Він потребує напруженої розумової 

роботи студента і його власної активної участі в цьому процесі. 

Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть 

справжніх стійких знань. Цього можна досягти тільки за 

допомогою інтерактивного навчання 

Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований 

очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи й 

прийоми, що стимулюють процес пізнання, а також умови й 

процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих 

результатів. Технологія інтерактивного навчання - така 

організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у 

процесі пізнання: або кожен студент має конкретне завдання, за 

виконання якого він повинен публічно відзвітуватись, або від 

його діяльності залежить якість виконання поставленого перед 

групою завдання. 

Однак, розглядаючи інтерактивні технології як 

інноваційні, слід пам'ятати, що будь-яка педагогічна технологія 

буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не 

сприйматимуть її як цілісну систему в єдності компонентів і 

взаємозв'язків. Розроблена і описана технологія це одне, а її 

реалізація на уроці - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, 

інтелекту конкретного викладача. На власних уроках я 

використовую такі інтерактивні методи і прийоми навчання: 

«лото», «фізичний диктант», «естафета основних понять», 

«метод проектів», «Що? Де? Коли?», «Експрес-тести»,  тощо. Ці 

методи дозволяють активізувати роботу студентів на уроці, але 

звичайно ж під кожну групу підходять неоднакові методики, і 

тому під кожну групу я підбираю різні технології. 
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Часто на уроках фізики, астрономії використовую 

комп’ютерні презентації. 

Є ряд рекомендацій з розробки презентацій: 

 Стислий виклад матеріалу; 

 Розмір шрифту, що дозволяє читати текст; 

 Рівномірне використання простору на слайді; 

 Відповідність ілюстрацій до змісту і слайда; 

 Нейтральний колір фону; 

 Контрастність кольорів фону і тексту. 

Компоненти мультимедіа: 

 Таблиці; 

 Графіка; 

 Текст; 

 Звук; 

 Ілюстрації; 

 Відео; 

 Анімація. 

Структура презентації: 

А) титульний слайди; 

Б) інформаційні слайди; 

В) завершальний слайд. 

Таким чином, всі технології та методики, які приводять 

до позитивних результатів і спрямовані на формування, 

вдосконалення професійних умінь і навичок, активно сприяють 

навченості студентів мають право на їх використання в 

навчальному процесі. 
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Методологічні та методичні основи впровадження 

інновацій у діяльність навчального закладу. 

Савостьонок С.В., викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

    Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і 

впровадження їх на Україні останні  роки наклали певний 

відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний 

потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних 

технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, 

електронних іграшок і комп'ютерів дуже впливають на 

виховання дитини і сприйняття нею навколишнього світу. 

Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної 

діяльності - гри, змінюються його улюблені герої й захоплення. 

Особливе значення для дітей сьогодні має комп’ютер. 

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, 

книжки, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, 

здатною імітувати інші іграшки й різноманітні ігри, сучасний 

комп’ютер разом з тим може стати для дитини рівноправним 

партнером, спроможним реагувати на її дії й запити, партнером, 

якого їй так часом не вистачає. Терплячий товариш і мудрий 

наставник, творець казкових світів і героїв, вершина 

інтелектуальних досягнень людства, комп’ютер відіграє все 

більшу роль у позанавчальній діяльності сучасних дітей й у 

формуванні їхніх психофізичних якостей і розвитку особистості. 

Використання комп’ютерів у навчальній і позаурочній 

діяльності школи є дуже природним з погляду дитини і виступає 
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одним з ефективних способів підвищення мотивації й 

індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей 

молодших школярів. 

Сучасні технології стають типовим явищем освітянської 

практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх 

педагогів. Актуальність цього питання обумовлюється змістом 

сучасної реформи загальноосвітньої школи. Сучасні технології 

мають стати інструментом, за допомогою якого вчителі могли б 

точно визначати шляхи реалізації своїх психолого-педагогічних 

та методичних знань, отримувати нові знання у справі навчання 

і виховання. 

Сучасні технології на уроках в початковій школі не 

просте випробування і для вчителя. По-перше, воно вимагає 

певного рівня обізнаності педагога в можливостях комп’ютера. 

Активна індивідуальна робота учнів вимагає від педагога 

значної уваги і організованості з контролю за результатами такої 

діяльності та відповідної організації навчального процесу. Урок 

з використанням комп’ютерів не є полегшеним для вчителя, 

скоріше навпаки, але надзвичайно важливо, що ефективність 

такого уроку значно перевищує звичайний. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні 

технології стали невід’ємною частиною життя людини.  

У цих умовах кардинальних змін вимагає й система 

шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання 

дисциплін якісним,  якщо вчитель не використовує у своїй 

роботі з учнями комп’ютерні технології та інтернет. Якщо 

говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є  

доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження 

ІКТ для учнів початкової школи. Дитина приходить до школи у 
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6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного 

розвитку, що характеризується  розвиненою пам’яттю, 

гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю 

уяви, умінням керувати увагою тощо. Це  об’єктивний  бік 

психологічної готовності.  А як щодо суб’єктивної 

психологічної готовності – бажання і прагнення вчитись  школі? 

З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її 

життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на 

другий план, провідною стає діяльність навчальна. Головним 

обов’язком стає навчання  –  серйозна і важка справа, яка 

вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль.  На 

жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово 

починає знижуватися. 

Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони 

можуть мати особистісний характер - недоліки в розвитку 

пізнавальної діяльності або в розвитку особистості (мотивація 

учіння, самоорганізація, самодисципліна). Та спричинити 

знищення інтересу до навчання може й обрана вчителем 

методика навчання.         

Найбільш ефективними засобами залучення дитини в 

процес творчості на уроці є: 

 ігрова діяльність; 

 створення позитивних емоційних ситуацій; 

 робота в парах; 

 проблемне навчання. 

У початковій школі неможливо провести урок без 

залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де 

знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? 

На допомогу прийшов комп'ютер. 
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Загальновідомо, що, у молодшому віці, починаючи з 4-х 

років, іде активне формування знань, умінь, навичок знакового 

письма, читання й лічби. Уже на початку навчання в школі учні 

відрізняються один від одного рівнем обізнаності з навколишнім 

світом, спостережливістю, умінням думати, запам’ятовувати й 

відтворювати, висловлювати свої думки за допомогою усного 

мовлення та ін. 

Індивідуальні відмінності виявляються і в шкільній 

навчальній діяльності молодших школярів, у її результативності. 

Діапазон цих відмінностей в одних галузях навчання 

звужується, а в інших — розширюється. У процесі навчання 

здібності учнів не тільки використовуються, а й розвиваються. 

Виробляються уважність, спостережливість, якості пам’яті, 

мислення й мовлення, а також емоційні й вольові властивості. 

Формуються й емоційні, вольові компоненти здібностей учнів. 

До них належать упевненість, наполегливість, самоконтроль у 

роботі, терпеливість, витримка, здатність чинити опір 

навіюванню. 

Від того, наскільки ефективно вчителеві вдасться 

сформувати вище перераховані якості особистості залежить весь 

наступний розвиток дитини, оскільки вони є базовими в 

інтелектуальному розвитку. Незамінним помічником учителя на 

шляху розвитку і виховання дитини може стати комп'ютер.У 

дитини цього віку поки переважає предметне мислення, отже, 

всі поняття повинні або графічно зображуватися, або 

супроводжуватися малюнком, картинкою та ін. 

Слід відзначити, що інформаційні технології навчання 

молодших школярів дають змогу здійснити поступовий перехід 

від основного виду діяльності дитини дошкільного віку — гри, 

ігрових вправ — до навчальних вправ, учбових задач. 
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Прихід сучасних мультимедійних технологій дозволив 

поставити на потік виготовлення комп’ютерних навчальних 

інтегрованих середовищ, які через їх освоєння дозволяє дитині в 

індивідуальному темпі, наочно, з великою мотивацією 

освоювати ту або іншу предметну галузь. 

Сучасні мультимедійні технології надають можливості 

інтеграції таких важливих передумов для організації навчально-

виховного процесу, як мотивація, наочність, індивідуалізація 

навчальної діяльності, а також організації ефективного 

моніторингу за навчальною діяльністю з боку вчителя. 

Проведення уроку з використанням інформаційних 

технологій дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на 

комп'ютер, що робить процес навчання більш цікавим й 

інтенсивним. Зауважимо, що комп'ютер не заміняє вчителя, а 

тільки доповнює його. Підбір навчальних комп'ютерних ігор 

залежить насамперед від поточного навчального матеріалу й 

рівня підготовки учнів. Наявність різних програмно-

педагогічних розробок надає повну волю творчо працюючому 

вчителеві й дозволяє використати його з різними навчальними 

програмами й методичними посібниками. 

Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще 

одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого 

можна значно урізноманітнити процес навчання. Цей метод 

навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм шукати 

нові, нетрадиційні форми й методи навчання. 

Застосування ІКТ на уроках посилює: 

 - позитивну мотивацію навчання; 

 - активізує пізнавальну діяльність учнів. 
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Використання ІКТ на уроці дозволили повною мірою 

реалізувати основні принципи активізації пізнавальної 

діяльності: 

- принцип рівності позицій; 

- принцип довірливості; 

- принцип зворотного зв'язку; 

- принцип заняття дослідницької позиції. 

Ці принципів реалізуються на всіх уроках де 

застосовується ІКТ. 

Використання ІКТ дозволяє проводити уроки: 

 - на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, 

музика); 

 - забезпечує наочність; 

- залучає велику кількість дидактичного матеріалу; 

- підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 - 2 

рази; 

- скорочує час для контролю та перевірки знань учнів; 

- учні вчаться навичкам контролю та самоконтролю. 

 - розширює можливість самостійної діяльності; 

- формує навички дослідницької діяльності; 

Молодший шкільний вік характеризується 

психофізіологічними віковими особливостями, індивідуальною 

системою сприйняття, низьким ступенем розвиненості 

пізнавальних здібностей, особливостями навчальної мотивації. 

Використання ІКТ дозволяє розширити рамки 

підручника. 

Таким чином, праця, витрачена на управління 

пізнавальною діяльністю за допомогою засобів ІКТ виправдовує 

себе у всіх відносинах: 

- підвищує якість знань; 
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- просуває дитину  в загальному розвитку; 

- допомагає подолати труднощі; 

- вносить радість у життя дитини; 

-створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння 

вчителя і учнів та їх співпраці в навчальному процесі. 

Однією з найбільш вдалих форм підготовки та 

 представлення учбового матеріалу до   уроків в   початковій 

школі  можна назвати  використання мультимедійних  

презентацій. Мультимедійні презентації - це  зручний  

спосіб  надання інформації. 

Таким  чином, полегшення процесу сприйняття та 

запам’ятовування інформації за допомогою  яскравих образів  - 

це основа сучасної  презентації. 

Крім того, презентація дає можливість вчителю 

самостійно скомпонувати   учбовий   матеріал  виходячи  з  

особливостей    конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє 

побудувати урок так, щоб досягти максимального учбового 

ефекту. 

Учнів   приваблює новизна проведення уроків з 

використанням мультимедійних  презентацій.   У класі   під   

час  таких уроків  складається ситуація  реального спілкування , 

при якій учні  намагаються  виразити думки «своїми словами», 

вони  з бажанням виконують  завдання, проявляють інтерес до 

материалу. 
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Методологічні та методичні основи впровадження інновацій 

у діяльність навчального закладу. 

Семенова Н.Б., викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ)  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Підготовка фахівців із дошкільного виховання у 

педагогічних коледжах має свою специфіку, зумовлену 

своєрідністю діяльності вихователя – професійною 

багатогранністю, широким спектром педагогічних функцій і  

завдань, до виконання яких готується майбутній фахівець, 

навчаючись за програмою відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня. Адже на вихователя покладена 

відповідальна місія – ввести дітей у світ людської культури, 

створити необхідні умови для всебічного гармонійного розвитку 

дошкільників, забезпечити успішність складного процесу 

формування особистості в дошкільному віці, сприяти розкриттю 

творчих нахилів і  здібностей дітей. Василь Сухомлинський 

наголошував: «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за 

руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з 

навколишнього світу, - від цього значною  мірою залежить, 

якою людиною стане сьогоднішній малюк» [4]. Тож  дуже 

важливо замислитись, яку «руку ми протягуємо дитині». 

Сьогодні у підготовці майбутніх фахівців слід поступово 

зміщувати акценти від гностичного до особистісно-діяльнісного 

підходу, за якого головною метою освіти постає розвиток 

особистості сучасного педагога, формування в нього здатності 
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до активної діяльності, творчої професійної праці. Важливим 

нині є не лише вміння застосовувати власні знання, а й бути 

готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб 

ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 

швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. 

При організації навчально-виховного процесу підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти вкрай важливою є 

особистість викладача, його педагогічний такт, ставлення до 

суб’єктів навчального процесу та рівень професіоналізму, від 

якого залежать: 

- оптимальність вибору і структурування навчального 

матеріалу, його спрямованість на майбутню професійну 

діяльність, відповідність змісту навчального предмету освітньо-

кваліфікаційному рівню фахової освіти; 

- доцільність вибору технологій взаємодії  зі студентами, 

спрямованих на якісне оволодіння майбутніми фахівцями 

професійним досвідом (професійні знання та здатність їх  

використовувати адекватно, практичні вміння та навички); 

- адекватність вибору діагностичних методів вивчення 

особистісних якостей студентів, способів контролю і оцінки 

результативності навчальної взаємодії, прогнозування та 

поетапна корекція якості навчальної діяльності, гнучкість 

впливу у відповідності до досягнень студентів [3].  

Науковці наголошують на необхідності перетворення 

соціально-професійного досвіду викладачів у особистісний 

досвід студента, що дозволить йому по закінченню навчального 

закладу не тільки успішно функціонувати в суспільстві, якісно 

виконувати професійні обов’язки, але і діяти самостійно, творчо, 

перетворюючи дійсність на гуманістичних, духовно-моральних, 

художньо-естетичних засадах. При цьому виникає етичне 
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питання: готувати майбутніх фахівців може лише той, хто має 

достатню практику роботи з дітьми [4].  

Популярність, значущість праць А. Макаренка і 

В. Сухомлинського ґрунтуються на тому, що все у них 

побудовано на величезному досвіді – життєвому і 

педагогічному. Практика, факти, спостереження, осмислені 

ними до глибоких узагальнень, набули сили педагогічних 

законів. На думку С.Вітвицької викладач не стільки 

«проповідує», скільки «сповідує» істини, закономірності через 

власний педагогічний досвід. Тільки в такому випадку  він не 

повчає студентів, а навчає мистецтву виховання та навчання [4, 

с. 142]. Щоб мати моральне право вчити й виховувати інших, 

педагог повинен протягом усього життя вчитися і виховувати 

себе. Від нього вимагається глибоке й усебічне знання своєї 

справи на сучасному науковому рівні [7, с.3]. 

Аналіз досвіду підготовки сучасного компетентного 

фахівця  в Кадіївському педагогічному коледжі  показав, що він 

спрямований на активізацію механізму особистісного розвитку 

кожного студента. Цьому сприяють використання індивідуально 

орієнтованих засобів і методів організації навчального процесу: 

створення особистісно стверджуючих ситуацій, перенос 

спілкування у діалогічну площину, оскільки діалог передбачає 

зіткнення думок, ідей, активний пошук,  формування 

позитивних образів «Я», створення ситуацій успіху, зміни 

позиції педагога.  

На сучасному етапі відбувається відхід від загально 

групової до малих (індивідуальних та індивідуально-групових)  

форм організації навчально-пізнавальної діяльності в 

дошкільному  навчальному закладу. Тому завдання викладачів, 

як вважає Н.  Гавриш, допомогти майбутнім фахівцям оволодіти 
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технологіями організації індивідуальної та індивідуально-

підгрупової освітньої роботи у розвивальному середовищі, 

допомогти (а не контролювати) в роботі з дитиною самостійно 

зростати, і найголовніше бути партнером в пізнавальному 

процесі [5, с. 3]. 

На думку О. Кононко, сучасний вихователь – це 

насамперед  педагог-новатор, який відчуває нові життєві 

тенденції, тримає руку на пульсі часу, добре орієнтується у 

пріоритетах сучасності, спрямований на майбутнє, творчо 

ставиться до своєї професійної діяльності [1]. 

Окреслене  вище вказує на необхідність поступового 

переходу від інформативних до активних методів і форм 

навчання – інтерактивного навчання з включенням у діяльність 

студентів елементів проблемності, наукового пошуку, різних 

форм самостійної роботи. 

Педагоги Кадіївського педагогічного коледжу 

використовують у викладацькій  діяльності роботу в малих групах, 

дискусії, дебати, «круглі столи», «мозковий штурм», ділові ігри, 

тренінги, що впливає на процес взаємодії   викладача й студентів, за 

якої акцент зміщується з навчальної діяльності викладача на 

пізнавальну продуктивну навчальну взаємодію зі студентом. 

Підготовка бакалавра та молодшого спеціаліста 

спеціальності «Дошкільна освіта» в Кадіївському педагогічному 

коледжі забезпечується навчально-методичним комплексом 

лекційних, семінарських та лабораторних занять, доступом 

студентів до фондів як коледжної бібліотеки, так і баз даних 

комп’ютерних класів, доступом до мережі INTERNET. 

Педагогічна теорія озброює майбутнього вихователя 

методом теоретичного аналізу, розкриває сутність, діалектичну 

природу, головні закономірності педагогічного процесу, 
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забезпечує розуміння всього багатства педагогічних явищ, їх 

внутрішніх зв’язків і можливість прогнозувати їх розвиток. 

Логіка і стратегія педагогічної освіти містить взаємопов'язані 

теоретичні і практичні компоненти,  заключною ланкою у 

процесі відтворення і функціонування педагогічних знань 

виступає педагогічна практика, яка спрямована на формування у 

майбутніх вихователів професійної компетенції щодо реалізації 

змісту Базового компонента дошкільної освіти в умовах 

гуманізації освітнього процесу та особистісно-орієнтованої  

взаємодії дитини і педагога.  

Педагогічна практика, як одна з найважливіших  ланок в 

системі професійної підготовки вихователя дитячого 

навчального закладу, носить тривалий і безперервний характер, 

що забезпечує фундамент для засвоєння основних педагогічних 

умінь і навичок  майбутнього педагога. Як зазначав  

К.Ушинський, метод викладання можна вивчити з книги або із 

слів викладача, але придбати вміння користуватися цим методом 

можна тільки завдяки довготривалій практиці [6]. Саме на 

практиці студент може визначити, наскільки вірно  він обрав для 

себе професійну сферу діяльності. 

Під час практики студентам доводиться розв’язувати 

різнопланові педагогічні завдання, в конкретних ситуаціях 

прогнозувати хід навчально-виховного процесу і знаходити 

оптимальні шляхи управління ним. Іншими словами, відбувається 

не тільки ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної 

роботи в дошкільному закладі, з передовим педагогічним досвідом, 

але й надається допомога навчально-виховним закладам, які цього 

потребують. 

На кожному етапі професійного становлення 

майбутнього фахівця в умовах ступеневої підготовки 
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передбачені різні види практики, в результаті яких студенти 

набувають відповідний  освітньо-кваліфікаційний рівень. У 

зв’язку з підвищенням вимог до підготовки фахівців в коледжі 

створена система цілісної педагогічної практики, що передбачає 

єдність окремих її етапів, наступність ідей, змісту, взаємозв’язку 

з психолого-педагогічними дисциплінами. Викладачами 

коледжу розроблені наскрізні програми практики, що 

передбачають багатоступеневість, на кожному етапі 

забезпечується чіткий відбір того базису, яким повинен 

оволодіти студент, визначені цілі і завдання, що характеризують 

психолого-педагогічну спрямованість практичної підготовки. 

Педагогічна практика організовується у відповідності до 

навчального плану спеціальності «Дошкільна освіта», тож 

педагогічна практика виступає рушійним чинником 

безперервної самоосвіти студентів, бо дає можливість виявляти 

суперечності між наявним і необхідним обсягом знань та 

професійних умінь. 

Вважаємо, що без тісної співпраці навчального закладу та 

баз практики не може бути забезпечена ґрунтовна професійна 

підготовка майбутніх вихователів.  

Єдність вимог викладачів педагогічного коледжу та 

педагогів, дошкільних закладів до фахової підготовки майбутніх 

вихователів, розуміння власної місії в цій діяльності дає змогу 

формувати у студентів гуманістичну спрямованість на 

особистість дитини, стверджувати найвищі духовні цінності, 

моральні норми поведінки і взаємин, ціннісне ставлення до 

педагогічної дійсності, її мети та змісту; розвивати в них 

визначені світоглядні позиції, педагогічну рефлексію, потребу у 

самовдосконаленні, мотивування їх до активної самоосвіти та 

самореалізації. 
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Узагальнюючи вище викладене, цілком очевидно, що 

основним механізмом удосконалення системи підготовки 

майбутніх фахівців є активізація навчальної діяльності самого 

суб’єкта професійної підготовки,  формування у студента 

прагнення до самоосвіти, проектування траєкторії власної 

навчальної діяльності, ефективність її реалізації з урахуванням 

особистісних потенційних можливостей, об’єктивної оцінки 

власних досягнень та корекцію і регулювання власної 

пізнавальної діяльності. Це залежить, в першу чергу, від 

мотивації активної навчальної діяльності кожного студента, а 

саме – від стратегічних цілей системи освіти, суспільно-

економічної підтримки майбутнього фахівця, в тому числі 

надання молодому  спеціалісту змоги працевлаштуватися за 

фахом, та особистості викладача навчального закладу, його 

професіоналізму.  

Можна стверджувати, що в теорії та практиці 

педагогічної освіти накопичений значний досвід професійної 

підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів, 

узагальнений у теоретичних, методичних і технологічних 

розробках. Однак, підготовка фахівців в галузі дошкільної 

освіти потребує суттєвих змін у змістовому й процесуальному 

забезпеченні її складових, що зумовлено сучасними вимогами 

ринку праці, зміною соціального замовлення щодо рівня 

готовності випускника педагогічного коледжу до виконання 

професійно-педагогічних функцій та потребою особистості у 

самореалізації через професійну діяльність.  
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Методологічні та методичні основи впровадження інновацій 

у діяльність навчального закладу. 

Тіхова Т.І., викладач-методист  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

  

СПЕЦИФІКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В 

МЕТОДИКУ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В умовах сучасної освіти сьогодення залишається 

актуальним питання підготовки майбутніх вчителів музичного 

мистецтва, які б відповідали вимогам часу, були спроможними 

забезпечити якісну мистецьку освіту та музичне виховання. 

Досвідчений педагог з музичного мистецтва і той, хто лише 

починає свою діяльність, повинні знаходитися в постійному 

науково-дослідному, творчому пошуку, виконувати різноманітну 

діяльність: соціально-практичну, мистецько-педагогічну, 

науково-методичну, художньо-творчу, музично-просвітницьку, 

активно впроваджувати її в педагогічну практику та повсякденне 

життя [1, с.4] . 

Проблема творчості становить один з основних 

компонентів дослідження сутності музично-естетичного 

навчання та виховання молоді. Розвиток творчих здібностей 

засобами музичного мистецтва знайшла своє відображення в 

роботах багатьох сучасних українських науковців А. 

Болгарського, Л. Коваль, О. Дем’янчука, І. Зязюна, О. 

Кузнецової, Г. Падалки, Л. Масол, В. Рагозіної, О. Ростовського, 

О. Рудницької, О. Щоколової, Н. Лисіної та інших.  

Вони розглядають творчість як позитивно спрямовану 

діяльність, каталізатор прогресивних змін в соціокультурному 
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просторі, як багатогранне поняття, що пронизує всі сторони 

людської діяльності. Звідси визначається, що саме творча 

особистість здатна до впровадження інноваційних технологій в 

сучасну освіту, одна з яких – проектувальна діяльність.  

Впровадження в теорію навчання методу проекту було 

запропоновано відомим педагогом і філософом Дж. Дьюї, на 

сучасному етапі освіти даний метод узагальнено такими 

науковцями як Л. Ващенко, І. Єрмаков, І. Підласий, В. Воропаєв, 

В. Кілпатрік та інші. У перекладі з латинської проект – 

«projectus» – означає «кинутий уперед задум» [2, с.206]. Він 

передбачає розвиток багатьох пізнавальних навичок, умінь 

творчо, самостійно мислити; прогнозувати, аналізувати власні 

знання, виробляється уміння орієнтуватися в інформаційно-

технічному та художньо-естетичному просторі; особистість 

набуває комунікативного, організаторського та дослідницького 

досвіду; розвивається емоційно-чуттєва, інтелектуальна сфери; 

формується навичок самостійності у вирішуванні проблем, 

розвивається громадська самосвідомість. 

За складністю та сутністю метод проекту може бути 

різним і використовуватися на навчальних предметах 

естетичного циклу інтегрованого змісту. Основа його – науково-

дослідна діяльність, що передбачає: вибір теми, мети, завдань; 

визначення методів, способів, технологій його вирішування, 

організація та планування роботи; підбір та аналіз матеріалів, 

музичного репертуару, власна робота над проектом, його захист 

у різних формах (презентація, «круглий стіл», виконавсько-

театралізована діяльність, художня відео-презентація, 

інформаційно-комп’ютерна програма, методична розробка, 

ілюстративно-методична збірка тощо).  
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Аналізуючи зміст робочих навчальних програм зі 

спеціальності «Музичне мистецтво», ми розглянемо особливості 

впровадження методу проекту в курс методики музичного 

виховання. 

Навчальний предмет викладається на різних відділеннях: 

музичному, шкільному та дошкільному. Враховуючи, що 

основне навантаження на вивчення даного курсу припадає на 

самостійно-творчу, дослідницьку роботу студентів, 

пропонуються різноманітні технології та інноваційні методи 

навчання, один з яких – метод проекту.  

Для отримання позитивного результату, студентам 

пропонується самостійно визначити та обрати проект за 

наступною типологією: за домінуючою діяльністю 

(дослідницькі, творчі, рольові, інформаційні, практично-

орієнтовні), за предметно-змістовною галуззю (монопредметні, 

міжпредметні), за характером координації (з відкритою 

координацією, з прихованою координацією), за характером 

контактів (обласні, регіональні, міжнародні), за кількістю 

учасників (особистісні, парні, групові), за тривалістю виконання 

(короткострокові, середнього терміну, довгострокові) [3, с.45] . 

За ведучою формою організації діяльності студентів, 

рекомендовано такі види проектів: соціальний, творчий, 

дослідницький, інформаційний, науково-практичний, 

тематичний, рольовий тощо. Аналіз результатів доводе, що 

частіше молодь обирає інтегровані, тобто міжпредметні, 

групові, середнього терміну, регіональні, творчі варіанти 

проекту, використовуючи дослідницьку діяльність та 

інформаційно-комп’ютерну технологію.  

 Тематику проектів краще пов’язуватися з теоретичним 

питанням навчальної програми, розв’язанням актуальної 
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проблеми. Так, наприклад, в змістовному модулі «Хоровий спів» 

пропонується проект «Дитяча пісня та сучасність», в якому 

студенти розкривають значення дитячої музики в творчості 

композитора та автора слів, роль пісні в сучасному музичному 

середовищі, аналізують визначні сторінки життя та творчості 

авторів, підбирають ілюстративний (відео-презентаційний) 

матеріал епохи та культурного простору їх життєдіяльності, 

проводять аналіз синтезу мистецтв того часу та сучасності, 

розкривають вплив факторів на творчість та новаторські риси 

авторів, подають глибокий, повний аналіз музичного твору. 

Студенти готують відео-презентації, демонструють різні 

варіанти виконання пісні, можливі обробки, продумують та 

розкривають методику роботи над піснею, підбирають прийоми 

подолання вокально-інтонаційних та дикційних труднощів, 

пропонують технології роботи над унісоном, ансамблем, 

звукоутворенням, розкривають художньо-виконавський план 

пісні тощо.  

 Особливу зацікавленість викликає у студентах творчо-

рольовий проект «Музичний театр», під час узагальнення знань 

теми «Дитяча музична творчість». За власним бажанням молодь 

обирає вид проектувальної діяльності: режисера, костюмера, 

дизайнера, актора-виконавця, хореографа, акомпаніатора, 

адміністратора, художника тощо. Результати даного проекту 

висвітлюються на заходах педагогічної практики, що ефективно 

впливає на формування у студентах сценічної музично-

виконавської, акторської майстерності, розвиваються навички та 

уміння роботи з дітьми в позаурочний час.  

 Якість виконання проекту залежить від деяких чинників: 

пізнавальної активності та художньо-творчої самостійності 

студентів, їх загальної освіченості та музичної компетентності, 
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рівня розвитку музичних та акторсько-виконавських здібностей, 

сформованості інформаційно-комп’ютерних навичок та умінь, 

художньо-естетичного кругозору, мистецької ерудиції тощо. 

 Однією з вимог роботи за методом проекту є обов’язкове 

визначення форми оцінювання проекту: поточна (консультації, 

практичні заняття), контрольна (залік), підсумкова 

(конференція) [4, с.91] . 

 Досвід впровадження методу проекту та його аналізу 

довели, що він приваблює та розвиває у майбутніх фахівцях такі 

якості як прагнення йти вперед, до кращого, до прогресивного, 

здатних бути активними провідниками педагогічних технологій 

та методів у сучасну художньо-естетичну освіту.  

Література 

1. Агейкіна-Старченко Т.В. Професійна компетентність 

вчителів мистецьких дисциплін: [навчально-метод. посіб.] / 

Т.В. Агейкіна-Старченко; заг. ред. В.І. Ковальчука. – 

Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2010. – 160 с. 

2. Большой  энциклопедический словарь: в 2-х Т./ Гл. Ред.. 

А.М. Прохоров, - Сов. энциклопедия, 1991. Т.2 – 1991 – 768 

с.  

3. Рябчикова Н.І. Організація проектної діяльності учнів на 

уроці та в позаурочній діяльності / Н. І. Рябчикова // 

Обдарована дитина. – 2009. - №7 – С.43-55.  

4. Горбенко О.Б. Метод проектів у процесі музично-

виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: 

[електрон. ресурс] – Режим доступа: 

https://www.google.com.ua/ 

archive.nbuv.gov.ua/portal/soc...p/.../21.p      

 



 55 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням 

технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим 

етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи 

до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку 

дитини. Будь-які технології спрямовані на цілісне оновлення 

змісту освіти і дозволяють покращити результати навчальної 

діяльності. 

На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних учених 

технологічний підхід щодо організації педагогічного процесу 

має відношення до технології й тлумачиться як сукупність 

методів. Технологія навчання - це сукупність форм, методів, 

засобів передачі соціального досвіду, а також оснащення цього 

процесу.4; с.592 У широкому розумінні поняття технологія це 

певна цілісність, система взаємопов"язаних компонентів. 

Термін «педагогічна технологія» з'явився в освіті 

порівняно недавно. Щодо навчального процесу його було вжито 

у 1886 р. англійцем Джеймсом Саллі (1842—1923). Однак 

дискусія з приводу того, чи існує в природі педагогічна 

технологія як певний інструмент навчання й виховання, яким 

може оволодіти кожний педагог, триває дотепер. У ній 

окреслилося дві принципові позиції. Прибічники однієї 
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переконані, що виховання й навчання є творчими процесами, 

інтуїтивним осягненням світу іншої людини і відповідним 

впливом на цей світ, їх опоненти доводять, що педагогічний 

процес має інструментальний характер. Його мета полягає у 

вихованні особистості із заздалегідь заданими властивостями. 

Одним із перших оприлюднив ідею технологізації 

навчального процесу видатний чеський мислитель-гуманіст, 

педагог, громадський діяч Ян-Амос Коменський (1592—1670), 

стверджуючи, що школа є майстернею, «живою типографією», 

яка «друкує» людей. Учитель, на його думку, в педагогічному 

процесі користується тими засобами для виховання й освіти 

дітей, що й типографські працівники, створюючи книгу. 

Технологія навчального процесу, за переконаннями Я.-А. 

Коменського, повинна гарантувати позитивний результат 

навчання. Функціонально вона має бути своєрідною 

дидактичною машиною, яка, за умови правильного 

користування нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для 

цього слід чітко окреслити цілі, вміло вибрати засоби, 

встановити жорсткі правила їх використання. Усе це свідчить, 

що Я.-А. Коменський розглядав технологізацію як важливий 

засіб впровадження провідних дидактичних принципів. 

Видатний французький філософ і педагог епохи 

Просвітництва Жан-Жак Руссо (1712—1778) основою розвитку 

особистості вважав вільне виховання, за якого «дитина живе в 

радості, самостійно відчуваючи, слухаючи, спостерігаючи світ, 

духовно збагачуючись, задовольняючи жагу пізнання». 

Зважаючи на природу дитини, необхідно відмовитися від 

встановлених волею вихователя обмежень, відучати дитину від 

сліпого підкорення цій волі, дотримуватися непорушних 

природних законів. Внутрішньою мотивацією цього процесу є 
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рагнення дитини до самовдосконалення, самопізнання, творчого 

саморозвитку. 

Швейцарський педагог Йоганн-Генріх Песталоцці (1746—

1827) актуальним завданням педагогіки вважав створення 

«механізму освіти», що дасть змогу кожному підготовленому 

педагогу, який докладе багато власних зусиль, виховати будь-

яку дитину. 

Концепція розвитку особистості американського гуманіста 

Карла Роджерса (1902—1987)   основана   на   протиставленні   

когнітивного   (засвоєння   знань, розвиток особистості учня під 

неухильним контролем педагога) і дослідного (зорієнтованого 

на особистісний розвиток та емоційну сферу учня) типів 

навчання. За твердженням Роджерса, особистий досвід 

самоцінний для учня і тому є єдиним критерієм оцінювання 

життєвих подій. Учіння, у процесі якого особистість самостійно 

розвивається, приносить величезне задоволення, вирішально 

впливаючи на особистість людини. 

Австро-німецький філософ і педагог, засновник 

антропософії Рудольф Штейнер (1861—1925) започаткував 

індивідуальний підхід до виховання дітей, який ліквідовував 

відокремлене навчання дівчаток і хлопчиків, поділ за 

соціальними прошарками, ступенем обдарованості і належності 

до різних віросповідань. Найважливішою проблемою людського 

мислення Штейнер вважав необхідність «зрозуміти людину як 

засновану на собі самій вільну особистість». На основі 

антропософії, яка вивчає людину в тілесному, душевному і 

духовному аспектах, він створив педагогіку, що охоплює 

розвиток і саморозвиток цілісної особистості, її здібностей до 

пізнання, мистецтва, розвитку власних почуттів, моральних 

задатків і релігійних переживань. Завдання педагога Штейнер 
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вбачав у використанні технологій, що розвивають в особистості 

здатність до орієнтованих на різноманітність світу суджень і 

умовисновків. Саме цей принцип було покладено в основу 

навчання і виховання у першій Вільній вальдорфській школі. 

Представники «педагогіки творчості» (Ф. Гансберг, Е. 

Лінде, Г. Шаррельман) засуджували спроби впливати на 

неповторну особистість дитини за допомогою технології. 

Будучи переконаними, що до кожної особистості дитини 

необхідно добирати індивідуальні засоби виховання, вони не 

визнавали ідеї і можливості створення педагогічної технології, 

яка могла б стати ключем до душі дитини. 

На відмові від педагогічної технології як інструменту 

впливу на дитину ґрунтуються традиції «вільного виховання», 

які започаткували і розвивали в Росії Лев Толстой (1828—1910), 

Костянтин Вентцель (1857—1947), Луїза Шлегер (1863—1942) 

та ін. Вони заперечували можливість «технологізувати» 

педагогічний процес, пропагували ідею створення особливого 

дитячого світу, «пробудження душі дитини», прагнення зберегти 

в людині оригінальність і яскравість дитинства, а успішність чи 

неуспішність роботи навчального закладу оцінювали не на 

підставі використовуваних технологій, а зважаючи на творчу 

спрямованість особистості педагога, на створений ним клімат у 

процесі навчання й виховання. 

У колишньому Радянському Союзі педагогічні технології 

розглядали як засіб реалізації більшовицької ідеології, що 

надавало їм відповідної політичної заангажованості, вимагало 

врахування класових характеристик індивіда у процесі 

цілеспрямованої діяльності тощо. Зміст інформації свідомо 

добирали з орієнтацією на виховання комуністичної свідомості 

й моралі. Тобто педагогічні технології використовувались як 
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засіб формування комуністичного світогляду і поведінки. 

Політично заангажовані вчені, педагоги-практики активно 

розпочали процес конструювання адекватних цим завданням 

технологій. 

Однією з перших була створена протягом 20-х років XX ст. 

педологія (грец. раі§ (раісіоз) — дитина і 1о§оз — слово, 

вчення) — комплексна наука про дитину, яка, за задумом її 

засновників, мала стати антропологічною базою педагогіки. 

Саме в наукових працях із педології, заснованих на 

рефлексології (М. Басов, В. Бехтерєв, О. Ухтомський, С. 

Шацький), вперше згадано термін «педагогічна технологія». 

Тоді розповсюджувалося й поняття «педагогічна техніка» — 

сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й 

ефективну організацію навчальних занять. Елементами 

педагогічної технології вважали також уміння оперувати 

навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати 

наочні посібники. Нормативні педагогічні знання виводили з 

педології і вибудовували за схемою, згідно з якою конкретні 

педагогічні впливи повинні відповідати конкретним умовам 

виховання і віковим особливостям дитини. Педагоги, які 

сповідували цей підхід, намагалися вивчати побутові, природні, 

соціальні й культурні чинники середовища, які зумовлювали 

розвиток дитини, її генетичні, фізіологічні, психологічні, 

соціальні характеристики як похідні від соціальних умов життя. 

З цією метою вони використовували тес^и, анкети, інтерв'ю, 

експерименти, життєві спостереження. Збагачення і розвиток 

життєвих уявлень, входження дітей у світ природи, праці і 

суспільних відносин сприяли оволодінню ними системою знань, 

цілісних уявлень, яких не давало і не могло дати навколишнє 

мікросередовище. Згідно з концептуальним задумом педологів, 
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беручи участь у суспільно корисній праці, змінюючи 

навколишнє середовище відповідно до здобутих у школі знань, 

умінь і навичок, діти перетворюють свій ціннісно-емоційний 

світ, оволодівають соціально значущими видами діяльності. Цей 

аспект педагогічної технології був високо оцінений відомими 

зарубіжними вченими (Д. Дьюї, В. Кілпатрік). 

У 30-ті роки XX ст. розпочалася технологічна революція в 

освітній системі США. Протягом наступних десятиліть зазнало 

еволюції тлумачення терміна «педагогічна технологія», що 

породило дискусію про його сутність, структуру і джерела 

розвитку. 

Загалом, технологія як феномен є важливою складовою 

історії людства, формою вираження інтелекту, сфокусованого на 

розв'язанні важливих проблем буття, синтезом розуму і 

здібностей людини. 
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Методологічні та методичні основи впровадження інновацій 

у діяльність навчального закладу. 

Ярита І.І., к.п.н., доцент, викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 (Лисичанськ) 

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧА ПЕДКОЛЕДЖУ 

В умовах реформування національної системи освіти 

гостро постає проблема зміни підходів в теорії і практиці 

навчання. 

Творчий пошук нового в теорії і практиці навчально-

виховного процесу, активне впровадження освітніх та 

застосування інноваційних технологій характерні якості 

сучасного педагога. 

Проблема підготовки майбутнього педагога за всіх часів 

була актуальною. Сьогоднішній педагог має бути людиною 

висококультурною, професійно-компетентною, з високим 

рівнем педагогічної майстерності. 

Отже, саме педагогічний коледж є таким типом  

навчального закладу, де йде підготовка майбутніх фахівців, 

здатних запроваджувати нові технології навчання. 

Останнім часом увага всіх педагогічних працівників 

акцентована на використанні нетрадиційних, інноваційних 

методів, які сприяють не тільки розвитку індивідуальних 

особливостей особистості, її творчих можливостей, а також на 

вирішення комплексних педагогічних завдань. 

Педагогічна наука завжди перебуває в пошуку і нині ми є 
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свідками того, що вчені, вчителі використовують такі поняття, 

як інноваційний процес, педагогічні (освітні) технології тощо. 

Педагогічні технології дають можливість студентові 

самовизначитися в особистісному і професійному житті, 

зрозуміти себе, свою індивідуальність співвіднести її з іншими 

людьми та суспільством в цілому, що сприяє стимулюванню 

власної діяльності. 

Сутність педагогічної технології розкривається у 

визначенні змісту педагогічного процесу сумі педагогічної 

інформації, можливостях педагогічних засобів та способів 

діяльності педагога та вихованця. 

На сторінках періодичних видань останнім часом 

зустрічається термін «інтерактивні методи», «інтерактивне 

навчання». Сутність поняття «інтерактивний» (від англійської 

interact, де inter- взаємний і act — діяти) розкривається як 

взаємодія, взаємозалежність. Таким чином, «Інтерактивне 

навчання» - це навчання, яке побудоване на взаємодії педагога і 

студента [1 ;54] і форма організації пізнавальної діяльності, яка 

має конкретну мету [2;9]. Інтерактивні методи - це система 

способів діалогічної взаємодії [1;55]. 

Результати досліджень щодо використання інтерактивних 

методів навчання свідчать про досягнення найвищих його 

результатів. Доведено, що саме нетрадиційне навчання дає змогу 

майбутньому педагогу спробувати себе у різних ролях. «Чим 

більше ролей виконує студент, чим різноманітніша його 

діяльність, тим більше в його арсеналі практичних умінь і 

навичок, необхідних для майбутнього фахівця, його розумова 

діяльність набуває систематичного характеру, в нього 

формується гнучкість мислення, розширюється і поглиблюється 

мотивація професійного спрямування» [3;5]. 
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Переваги інтерактивних методів полягають в тому, що 

вони сприяють залученню до навчання практично всіх 

студентів, пробуджують у них інтерес, розвивають їх самостійне 

мислення та дії, взагалі, надають можливість реалізувати 

особистісно-орієнтоване навчання. Студенти співпрацюють 

один з одним, спілкуються, включаються в спільну діяльність. 

Процес застосування інтерактивних методів у навчання 

повинен бути поступовим, не перетворюватися на самоціль. Він 

потребує напруженої роботи як з боку викладача так і студента. 

Педагогічна майстерність сучасного педагога сприяє 

становленню його як технолога, методолога, пошукача. 

Ми розмірковуємо, дискутуємо щодо активних методів 

навчання. Кожен метод передбачає певний рівень взаємодії між 

студентом і викладачем. Але не завжди можна домогтися чітко 

спланованого, очікуваного результату. 

В своїй діяльності на різних етапах навчання 

використовуємо колективну форму навчання, а саме: навчання в 

малих групах, об'єднаних спільною метою, де студентові 

надається можливість реалізувати себе, допомогти товаришу, 

функціонувати як єдина група. 

Об'єднання в групи здійснюється за вибором студентів. 

Кількість підгруп залежить від загальної кількості присутніх, 

але не менше п'яти осіб в кожній підгрупі. 

Структура занять з використанням інтерактивних методів 

має: 

 мотивацію результатів; 

 оголошення, представлення теми та очікувальних 

навчальних 

надання необхідної інформації; 

 інтерактивну вправу - як центральну частину заняття; 
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 підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття [3;82] 

Грунтовніше кожен елемент розкритий в науково-

методичному посібнику [3]. 

Розглянемо як приклад розробку практичного заняття з 

використанням інтереактивних технологій з курсу 

«Етнопедагогіка» 

Тема заняття: «Народнопедагогічна навчально-виховна 

система українців» 

Вид заняття: Практичне з використанням інтерактивних 

технологій навчання. 

Мета заняття: Систематизувати знання студентів про 

методи, засоби і фактори навчально-виховної системи. 

Формувати вміння створювати схематичну модель 

народно педагогічної і навчально-виховної системи, а також 

окремих її компонентів; моделювати фрагменти організації 

практичної діяльності вчителя, соціального педагога 

Розвивати вміння працювати у малих групах, обладнаних 

спільною метою. Активізувати розумову та пізнавальну 

діяльність студентів. Стимулювати активність Розвивати 

навички самоаналізу, рефлексії. 

Прищеплювати любов до майбутньої професії. 

Обладнання: роздатковий матеріал: інструктивні картки, 

пам'ятки для студентів щодо проведення роботи, картки 

оцінювання власної участі в роботі малої групи. 

Демонстраційний матеріал: складові компоненти 

моделі «Народнопедагогічна навчально-виховна система 

українців» 

І. Мотивація навчальної діяльності (бесіда) 

Сьогодні, в епоху державного і духовного відродження 

України дуже актуальними є питання про національне 
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виховання й навчання підростаючого покоління. Про це свідчать 

такі документи як «Концепція національного виховання», 

«Національна доктрина розвитку освіти України» та Державна 

національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») 

Як ви знаєте, українська народна педагогіка допомагає 

вирішувати проблему створення і застосування національної 

системи освіти і виховання. Національною системою 

створюються психолого-педагогічні умови для самовизначення, 

самореалізації кожної дитини, оскільки саме вона перебуває в 

центрі навчально-виховного процесу. 

Педагогічна діяльність вчителя, соціального педагога 

повинна бути спрямована на організацію цілісного, системного 

підходу щодо національної освіти і виховання. 

Перед нами постає проблема створення і застосування 

народно-педагогічної навчально-виховної системи. 

Пригадайте як ви розумієте поняття «система» і 

«педагогічна система». Розкрийте сутність поняття «система» і 

«педагогічна система» 

«Система» - щось ціле, що подає собою єдність 

закономірно розташованих частин, що знаходяться у взаємо 

зв’язку. 

Педагогічна система - визначена сукупність 

взаємозалежних засобів, методів і процесів, необхідних для 

створення організованого, цілеспрямованого і навмисного  

педагогічного впливу на формування особистості з заданими 

якостями (Безпалько) 

На думку професора І. Підласого «педагогічна система - 

тривалий організаційно-технологічний комплекс, що забезпечує 

досягнення поставленої мети». 

Таким чином, система» - це єдність закономірно 
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розташованих і взаємозв'язаних частин. 

Згадаємо поняття «народнопедагогічна навчально-

виховна система» 

«Національна система виховання» - це історично 

обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, 

переконань ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної 

практики, спрямованої на організацію життєдіяльності 

підростаючих поколінь. 

Які основні компоненти характеризують це поняття? 

II. Оголошення представлення теми та очікувальних 

навчальних результатів. 

Сьогодні наше заняття присвячене саме цій сукупності 

взаємозалежних елементів, які розглянемо з точки зору теорії і 

практики. 

Крім того продовжимо розглядати тему: «Народно-

педагогічна навчально-виховна система українців» (на магнітну 

дошку вивішую тему) 

Кожен студент має перелік з очікувальними навчальними 

результатами цього заняття. Це і буде метою нашого заняття. 

III. Надання необхідної інформації. 

На попередньому занятті ви вже отримали необхідну 

інформацію з теми, яку ми сьогодні продовжуємо розглядати. 

Самостійна робота, яку ви опрацьовували була 

спрямована на те, щоб познайомитися з додатковою 

літературою, а також поглибити свої знання з окремих питань 

цієї теми. 

Зосереджую вашу увагу на тому, що серед очікувальних 

результатів буде також створення схематичної моделі. 

Слід зазначити, що використання системного підходу 

припускає розробку моделі формування педагогічного процесу. 
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Що таке модель? 

М. Шевандрін вважає: «Модель завжди є спрощенням 

явища, що досліджується.» 

В. Краєвський і В. Полонський запропонували 

класифікувати моделі на теоретичні й нормативні. 

За їхнім твердженням «Теоретична модель» подає чіткий 

фіксований зв'язок елементів, припускає визначену структуру, 

що відбиває внутрішні, істотні відношення реальності. 

Нормативна модель теж ідеалізована, вона дає проект, 

«сценарій педагогічної діяльності, що повинно бути зроблене 

для досягнення результату». 

Ключовим компонентом кожної моделі є мета. Яка мета 

нашої моделі? Формування народно-педагогічної навчально-

виховної системи. 

Створення моделі дозволяє по-новому підійти до змісту 

навчально-виховного процесу. 

Згадайте, на попередньому занятті ми визначали 

принципи народного навчання і виховання, (використовую 

таблицю з принципами) 

Забезпечення ефективності формування 

народнопедагогічної навчально-виховної системи припускає 

розробку принципів, що дозволяють накреслити шляхи й засоби 

досягнення поставленої мети. 

Принцип - основа, початок, «керівна ідея». Як відомо, 

принципи дозволяють визначити діяльність педагога при 

організації роботи з учнями. 

Зазначимо, що з одного боку принципи - це загальні 

виходи теоретичні положення, а з іншого - практичні положення 

і практичні дії педагога. 

Реалізація принципів педагогічної системи, здійснення 
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якої не можливе без форм, методів, засобів і факторів пар. 

виховання. 

ІV. Інтерактивна вправа із застосуванням технології 

«Коло ідей» 

1. Інструктування (2-3 хв) 

2. Об'єднання в групи (1-2 хв) 

3. Виконання завдання ( 5-15 хв) 

4. Презентація результатів (3-15 хв) 

5. Рефлексія результатів. 

З якою метою ми робили цю вправу? Які думки вона у 

вас викликала? Які почуття? Чому ви особисто навчились? Чому 

б хотіли навчитись у подальшому? 

V. Підбиття підсумків (рефлексія) заняття. 

Глобальність порушеного питання. 

Необхідність моделювання на даному практичному 

занятті. 

Перспективи малої групи в роботі. 

Інструкція до практичного заняття 

1. Створіть творчі групи. 

2. Виберіть питання для моделювання і повідомте його 

викладачу. 

3. Під час групової роботи розподіліть між собою ролі 

(Спікер, секретар, посередник, доповідачі). 

4. Створіть схематичну модель вибраного питання. 

5. Під час моделювання визначте послідовність, етапність 

організації цієї роботи, а саме: Якому методу (засобу, фактору) 

ви надаєте первісне значення? Який з методів (засобів, факторів) 

ви використали на наступних етапах і у висновках? 

6. Проаналізуйте змодельовану ситуацію таким чином, щоб 

всі присутні зрозуміли теоретичний підхід і особливості 
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організації цієї діяльності в практиці роботи вчителя, 

соціального педагога 

7. Оцініть діяльність кожного члена творчої групи (Див. 

Додаток №1) 

8. Час роботи в малих групах -15 хвилин. 

9. Під час аналізу змодельованої ситуації інших ви маєте 

право доповнювати, виправляти, висловлювати свою точку зору. 

VІ. Презентація результатів виконання вправи (5-15 

хв) Пам'ятка для студентів під час групової роботи 

Спікер, головуючий (керівник групи): 

 зачитує завдання групі; 

 організовує порядок виконання; 

 пропонує учасникам групи висловитися по черзі; 

 заохочує групу до роботи; 

 підводить підсумки роботи; 

 визначає доповідача. 

Секретар: 

 веде записи результатів роботи групи; 

 записи повинні бути короткими й розбірливими; 

 як член групи, повинен бути готовий висловити думки 

групи при підбиванні підсумків чи допомогти доповідачу. 

Посередник: стежить за часом; заохочує групу до роботи. 

Доповідач: чітко висловлює думку групи; доповідає про 

результати роботи групи.  

Очікувальні результати практичного заняття: 

1. Систематизувати знання про методи, засоби і фактори 

навчально-виховної системи. 

2. Сформувати вміння створювати схематичну модель 

народно-педагогічної навчально-виховної системи та її частин. 

3. Моделювати фрагменти організації практичної  
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діяльності соціального педагога. 

4. Розвивати навички працювати в малих групах, 

об'єднаних спільною метою. 

5. Активізувати розумову та пізнавальну діяльність. 

6. Стимулювати активність. 

7. Розвивати навички самоаналізу, рефлексії. 

Оцінювання студентом власної участі в роботі малої 

групи. (Додаток №1) 

1. Прізвище, ім’я 

2. Оцініть себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 2 

балів. 

3. Чи брали ви активну участь у роботі групи? 

4. Вносили вдалі пропозиції, які врахувала група? 

5. Надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх 

до 

6. Висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим? 

7. Вдало узагальнювали думки інших і просували роботу 

групи вперед 

8. Відповідали всім про результати групової роботи? 

Критерії оцінювання: 

на «відмінно»- 10-12 балів 

«добре»- 7-9 балів 

«задовільно»- 4-6 балів 

«незадовільно»- 1-3 бали 

Аналіз проведеного практичного заняття свідчить про 

його високу ефективність. Структура такого заняття дозволяє 

його охарактеризувати, а саме оцінити в балах кожен його 

компонент. 

Наводимо приклад схеми аналізу [4]. 

1. Визначення мети практичного заняття. 



 71 

Відокремлений підрозділ 

«Кадіївський педагогічний коледж  

Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка» 

 

 

 

 

Відповідальні: Ярита І.І., Тіхова Т.І. 

Макет: Тіхова Т.І. 

 

 

 

 

Адреса: 93108, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Героїв 

Сталінграда, б.21 

 



 72 

 


