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Розділ 1. Методика дистанційного навчання: проблематика та 
інноваційні підходи 
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DISTANCE EDUCATION AND LIFE-LONG LEARNING IN PRISM OF 

POSTMODERN PARADIGM 
Discussing issue of distance education and life-long learning in prism of 

postmodern paradigm, many scholars argues that today, when science is more and 
more managed, it becomes less scientific and more technologies-dependent. Despite 
this today learning as process and meta-narrative in which pre-modern, modern and 
post-modern elements collide and exists together in harmony within different spheres 
of societal domain: in business, culture, architecture and in university. Globalization 
reshapes all societies with different speed and magnitude by changing traditional 
borders and spaces of intercultural interactions as like as forms, instruments and 
means of human communication [6, p. 93-94]. That is why development of 
international cooperation in higher technical education has different implications for 
universities depending on their readiness to meet up international requirements for 
quality (i.e. national and international accreditation of quality management system) 
and digitalization of their educational services (i.e. distance learning). 

Encyclopedia Britannica defines distance learning (also known as distance 
education, e-learning, online learning) as form of education in which the main 
elements include physical separation of teachers and students during instruction and 
use of different technologies to facilitate student-teacher and student-student 
communication. Also distance learning traditionally has focused on nontraditional 
students, such as full-time workers, military personnel, and nonresidents or 
individuals in remote regions who hasn’t opportunity to attend classroom lectures [1]. 
Despite this distance learning has become an established part of educational world, 
with trends pointing to ongoing growth especially in response to the COVID-19 
pandemic situation. Here we can agree with B. Lockee, who underlines that distance 
learning supports and facilitates to continuity of teaching, wider audience instruction 
and in the same time it reshapes traditional concept of learning ecosystem [4, p. 5; 5] 
(see figure 1). 
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Figure 1. Distance education and life-long learning in prism of postmodern 
paradigm 

Sustainable development of university depends on its educational environment 
flexibility, especially from such factors as digital literacy of its staff and readiness to 
provide educational services in e-learning format. Thus universities to be competitive 
on international level should have staff of high-experienced and well-trained 
educators, required material-technical base and methodical support as like as required 
level of readiness of their abroad structural units (i.e. educational centers, faculties etc.) 
to provide educational services for learners on high quality level. 

Our university - Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of 
Agriculture - has started to provide distance learning services long before the COVID-
2019 pandemic that is why capacity of its informational environment and digital 
infrastructure allowed us to perform smooth transition to distance learning during 
term of quarantine restrictions introduction. 

Traditionally administration of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 
University of Agriculture provides needed resources and informational-methodical 
support for its learners and educators for training them to work within modular 
object-oriented dynamic environment Moodle and on digital online platform Google 
meet. Also for all participants of educational process are provided free corporate access 
to Scopus and Web of Science digital resources. 

Digitization of educational content for each discipline was carried out long before 
threat of mentioned above pandemic, including lecture texts, guidelines for 
preparation for seminars and workshops, guidelines for students' independent work, 
multi-level sets and other tasks for module and final control. Additional attention was 
paid to digitization of engine components and mechanisms for online calculations and 
work with digital models that takes additional human and material resources. Distance 
learning environment also helps in preparation of university entrants and providing 
additional educational services as like as advanced training corporate courses for 
representatives of relevant industries [2, p. 341]. 

Aimed on studying of COVID-2019 pandemic impact on quality and other aspects 
of distance education, UNESCO Department “Philosophy of Human 
Communication”, Social Sciences and Humanities has conducted relevant sociological 
survey among participants of e-learning process. And its results show that: 49.2% of 
respondents believe that distance learning develops self-control skills; 43.9% - that it 
promotes development of independence in work with important and required 
information. 

Amazing that vast majority of students consider e-learning materials are 
completely understandable, but at the same time admit that on the start of distance 
learning they have faced with difficulties in adaptation to on-line classes that is related 
with mental-psychological readiness for communication in digital educational 
environment and interaction with machine-learning technologies (i.e. key aspects of 
engineering psychology) [7, p. 230]. Among other advantages and disadvantages of 
distance education in postmodern perspective analyzed in prism of its positive and 
controversial aspects we can list only few of them relevant to most of contemporary 
universities around the world (see figure 2).  
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Conclusions and perspectives for further discussion of obtained results we can 
start from point that competencies, acquired by students during distance learning in 
form of behavioral patterns that work as tools to achieve desired learning outcomes. 

 
Figure 2. General aspects of distance education [3] 
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Competences in business context (i.e. additional educational services for different 
groups of learners) are tools that support the achievement of goals in context of a 
particular organization strategy (i.e. thematic corporate training). Even if in text of 
national educational standard competence is mentioned as capability, but irrespective 
of used term, in the context of distance learning focus is on behavioral aspects of 
learner not on his/her technical knowledge or skills. 

Nowadays students and higher educational institutions embrace distance learning 
also as brilliant chance. The advantages of distance learning are: flexibility 
(opportunity to present course material, taking into account training levels and 
abilities of students); relevance (possibility to introduce for wider audience latest 
pedagogical, psychological, methodological developments); convenience (ability of 
studding at convenient time, in certain place, getting an education without leaving 
main job, no time limits for learning the material); modularity (material is divided into 
separate functionally complete topics, which are studied as they are mastered and 
correspond to abilities of individual learner or students group as a whole); cost-
effectiveness (this method of teaching is cheaper than traditional, due to the efficient 
use of educational facilities, easier adjustment of e-learning materials and multi-access 
to them); ability to simultaneously use educational information in large scope by any 
number of students; interactivity (active communication between students in group 
and their teacher, which significantly increases the motivation to learn, improves 
assimilation of material); greater opportunities for controlling quality of education, 
which include discussions, chats, the use of self-control, the absence of psychological 
barriers; lack of geographical boundaries for education (chosen courses can be studied 
in different educational institutions around the world). Special interest is analysis 
which aspects of e-learning will remain in next generation of education, when threat of 
COVID-19 no longer being main emergency factor for society. 
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УДК 378:51 
М.А. Волосюк, кандидат  фіз.-мат. наук, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
м. Харків, Україна 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА МАТЕРІАЛАХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК  

ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО АБО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
Зростання попиту на сучасні кадри високої кваліфікації, постійна 

необхідність актуалізації компетенцій чинного персоналу, розвиток технічної 
бази диктують підвищену увагу до проблем освіти. Становлення 
інформаційного суспільства породжує необхідність створення умов для 
самовизначення і розкриття потенціалу кожної особистості, зокрема, 
забезпечення можливостей для підвищення рівня освіти протягом усього 
життя, незалежно від місця проживання та соціального статусу. Сучасний етап 
розвитку освіти характеризується впровадженням та розповсюдженням 
інформаційно-комунікаційних технологій, серед яких важливе місце займає 
дистанційне навчання. Актуальність дистанційного та змішаного навчання 
особливо зросла в період поширення пандемій у світі. Характерною 
особливістю цього періоду розвитку освіти став пошук нових змісту, форм, 
методів і засобів навчання: розгортання широкої експериментальної роботи, 
спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії 
освіти. Нагальною педагогічною проблемою стало створення науково-
обґрунтованої структури дистанційного курсу з кожної дисципліни, якісне 
наповнення його змісту, а також розробка та використання адекватних і 
ефективних методик навчання, що реалізують диференційований підхід під час 
дистанційного або змішаного навчання.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої освіти можна назвати  
перелік  чинників,  дієвих  факторів,  запровадження  яких  у  практичну  
діяльність ЗВО суттєво, порівняно з традиційним минулим, сприяє 
становленню майбутнього висококваліфікованого фахівця. Серед них: 

−  кредитно-модульна  система,  що  запроваджується  нині  у  ЗВО у  зв’язку 
з Болонським процесом, яка спонукає  студентів  до  систематичної  роботи  над  
опануванням  програмного навчального матеріалу; 

−  інтенсивні,  активізуючі,  індивідуально  орієнтовані  навчальні  технології,  
серед  яких:  педагогіка партнерства, особистісно орієнтоване навчання, 
дистанційне навчання; 

−  компетентнісний підхід в освіті.  
В основі дистанційного навчання закладені педагогічні технології 

різнотемпового навчання, самостійність в самоосвіті студентів за різними 
освітніми областями, поєднання різних форм і методів взаємодії викладача та 
студента.  

Дистанційне навчання - нова, сучасна технологія, яка дозволяє зробити 
навчання більш якісним і доступним. Зростає значення дистанційного 
навчання в контексті державного освітнього стандарту, в основі якого лежить 
системно-діяльнісний (компетентнісний) підхід. Застосування дистанційного 
навчання в ЗВО - це додатковий спосіб забезпечення безперервності і необхідної 
інтенсивності навчального процесу, співпраці між викладачами і студентами. 



9 
 

Зазначу, що дистанційне навчання, як одна з ефективних сучасних 
педагогічних інформаційних освітніх технологій, орієнтоване на 
компетентнісний підхід. Якість дистанційного навчання досягається за рахунок 
розвитку в студентів універсальних навчальних дій, особистісних, 
метапредметних і предметних результатів освіти. Вони включають в себе: 

1) вміння організовувати свою діяльність, визначати її цілі і завдання, 
вибирати засоби реалізації мети і застосовувати їх на практиці, взаємодіяти в 
групі в досягненні загальних цілей, оцінювати досягнуті результати;  

2) ключові компетентності, що мають універсальне значення для різних 
видів діяльності (узагальнені способи вирішення навчальних завдань; дослідні, 
комунікативні та інформаційні вміння), вміння працювати з різними 
джерелами інформації;  

3) готовність до професійного вибору, вміння орієнтуватися в світі професій, 
в ситуації на ринку праці та в системі професійної освіти з урахуванням власних 
інтересів та можливостей;  

4) гуманістичні і демократичні ціннісні орієнтації, готовність слідувати 
етичним нормам поведінки в житті, вміння оцінювати з позицій соціальних 
норм вчинки (власні та інших людей). 

Особистісні та метапредметні результати освіти при дистанційному 
навчанні виявляються через систему діяльності викладача-наставника 
(тьютора) і студента (тьюторанта) за допомогою технологій системи 
дистанційного навчання. 

До форм системи дистанційного навчання можна віднести: лекції, семінари, 
лабораторні заняття, контрольні роботи, курсові роботи, заліки, іспити, 
консультації, самостійні роботи і ін. Разом з тим, як будь-яка форма навчання, 
вона має той же компонентний склад: цілі, обумовлені соціальним 
замовленням для всіх форм навчання; зміст, також багато в чому визначений 
діючими програмами, стандартами для конкретного типу навчального закладу, 
методи, організаційні форми, засоби навчання.  

У наш час викладач повинен виховувати особистість, орієнтовану на 
саморозвиток. З моєї точки зору, використання дистанційних освітніх 
технологій в традиційному очному навчанні відкриває нові педагогічні 
можливості, дозволяє підвищити ефективність навчання. 

Технологія дистанційного навчання орієнтована на дидактичне 
застосування наукового знання, і спрямована на досягнення високих 
результатів у розвитку особистості кожного студента. Вона передбачає 
управління процесом навчання, а це включає в себе два взаємопов'язані 
процеси: організацію діяльності студента і контроль цієї діяльності. 
Позитивними моментами дистанційної форми контролю є: студент отримує 
незалежну оцінку; робота студента може тривати і в період карантинів; 
полегшується робота викладача (при складанні та перевірці тестів); студент 
може самостійно підвищувати рівень знань з даної теми, відпрацьовувати 
вміння та навички за допомогою спеціально створених тестів і тренажерів.  

Викладачеві необхідно включати в дистанційне навчання ресурси і 
елементи, які б розкривали взаємозв'язок різних дисциплін, демонстрували 
прояв системних синергетичних ефектів в процесі вивчення вищої математики. 
Важливим прийомом може служити введення історичних відомостей, які, з 
одного боку, розкривають міждисциплінарні впливи, запити практики і 
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об'єктивну причинно-наслідкову структуру математичних знань, а з іншого 
боку, надають навчальній інформації емоційного забарвлення. 

Платформа Moodle - модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище. Це вільно розповсюджувана програма, що дозволяє викладачеві 
конструювати дистанційні курси з можливостями створення і розміщення 
навчальних матеріалів у вигляді файлів різних типів (курси-ресурси). При 
створенні курсу реалізована можливість роботи з такими інструментами, як 
глосарій, робочий зошит, лекція, тест, семінар, Wiki, форум, дошка оголошень, 
опитування, чат, анкета, а також зв'язок користувачів системи за допомогою 
особистих повідомлень, розсилок, файлів. Контроль знань за допомогою тестів 
дозволяє швидко і якісно оцінити широкий контингент студентів на додаток до 
традиційних інструментів (контрольних робіт, математичних диктантів тощо). 
Тестовий контроль можна використовувати як поточний аудиторний - студентів 
під час навчального заняття запрошують в інтернет-клас, і поточний 
позааудиторний - студент тестується в зручний для нього час. Тестовий 
контроль може застосовуватися в деяких випадках і як підсумковий 
атестаційний контроль - іспит або залік.  

Тестування можна застосовувати як аналог контрольної роботи, а також 
використовувати в якості навчання, наприклад, виконання типового розрахунку 
(студент вирішує типові завдання і відправляє правильні відповіді) або як 
тренажер для підготовки до контрольної роботи або заліку, іспиту (студент 
може вирішити демонстраційний варіант з відкритими відповідями і 
підказками). При конструюванні тестів з вищої математики використовуються 
завдання наступних форм: 1) тестові завдання (завдання з коротким рішенням, 
аналогічні запропонованим в тестах ЗНО), в цьому випадку обмежується час 
тестування - такі тести особливо зручно проводити у вигляді вступного 
контролю за темою (перевірка рівня базових знань) або при необхідності 
організації швидкої актуалізації опорних знань; 2) завдання в тестовій формі - 
це повноцінні завдання, які студент повинен вирішити як контрольну роботу і 
на їх рішення відводиться достатня кількість часу. Як правило, для таких 
завдань доречно вибирати форму з вільною відповіддю, коли студент вводить 
відповідь самостійно, а не вибирає із запропонованих, щоб звести до мінімуму 
можливість вгадати відповідь. Такі завдання дозволяють перевірити вміння 
вирішувати певні класи завдань, а також дають можливість перевірити знання 
теоретичного матеріалу. Відповіді на питання тесту можуть бути задані в різних 
формах: множинний вибір, вибір з однією правильною відповіддю, текстова 
відповідь, числова відповідь, відповідь з вибором вірно/невірно і інші.  

Інструмент «тест» дозволяє використовувати велику різноманітність в типах 
завдань, на відміну від підручників, а значить сформувати необхідний набір 
компетенцій, які визначаються стандартом. Всі питання тесту зберігаються в 
базах даних за категоріями (темами) і можуть бути використані при створенні 
різних по наповнюваності та рівня складності тестів. У тест питання додаються 
випадковим чином з обраної категорії, при цьому питання і відповіді можуть 
бути перемішані, що ускладнює можливість списування і механічного 
запам'ятовування відповідей на питання.  

Таким чином, інструментарій MOODLE дозволяє не тільки створювати 
курси-ресурси з дисципліни, проводити заняття on-line, а й організовувати різні 
форми контролю та корекції знань і умінь при різних формах проведення 
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занять, що робить його зручним і необхідним елементом при дистанційному 
або змішаному навчанні. 

Дистанційне навчання дозволяє студентам працювати за індивідуальними 
планами, маючи при цьому можливість консультацій з боку викладача, а також 
дозволяє удосконалювати навички використання сучасних прогресивних 
технологій. Ключовою особливістю середовища дистанційного навчання є мета 
максимально сприяти задоволенню і розвитку освітніх потреб її студентів. 

Література: 
1. Рябченко В. Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання 

студентів у сучасних вищих навчальних  закладах України // Вища освіта 
України. – 2005. – №3. – С. 40-44. 

2. Шугайло Е.А. О некоторых проблемах создания дистанционного курса 
по математике // Проблеми  сучасної  освіти :  збірник  науково-методичних  
праць. –  Вип. 5. У 2 ч. : Ч. 2. – Харків : ХНУ  імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 166–
169. 

3.  Смульсон М.Л. Дистанційне навчання: психологічні засади / М.Л. 
Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 
240 с 

4.  Копняк Н. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого 
навчального середовища / Н. Копняк, Г. Корицька, С. Литвинова та ін. – Київ : 
ЦП Компринт, 2015. – 163 c. 

5.  Бондаренко З.В. Прикладна спрямованість викладання вищої 
математики студентам економічного профілю ВНЗ / З.В. Бондаренко, С.А. 
Кирилащук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. – 2017. – Вип. 4. – С. 22-26. 

6.  Гусак Л.П. Математичне моделювання як засіб здійснення 
професійної спрямованості навчання математики на економічних 
спеціальностях ВНЗ / Л.П. Гусак, І.О. Гулівата // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. – 2016. – № 1(38) . – С. 105-107.  

7.  Вертелєва О.В. Математичне моделювання економічних процесів в 
умовах парадигмальних зрушень // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 
12. – С. 48–56.  

8.  Burns M. Distance Education for Teacher Training : Modes, Models and 
Methods. – Washington, DC : Education Development Center, Inc., 2011. – 338 p. 

9. Бондаренко З.В. Співвідношення  між  фундаментальною  і  
професійною  спрямованістю  навчання  вищої математики  майбутніх  
інженерів / З.В. Бондаренко, С.А. Кирилащук // Наукові записки. –  Випуск 8. – 
Частина 2. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної 
освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 3–8.  

10. Ткач Ю.М. Професійна  спрямованість  навчання  вищої  математики  у  
системі  економічної  освіти / Ю.М. Ткач // Дидактика математики: проблеми і 
дослідження: [міжнародний збірник наукових робіт]. – Вип. 35. – Донецьк: Вид-
во ДонНУ, 2011. – С. 93–97. 

11.  Довбня Л. Е. Специфіка навчального процесу в умовах пандемії 
COVID-19 / Л. Е. Довбня, П. І. Довбня // Сучасні виклики і актуальні проблеми 
науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути. - Київ, 2020. - С. 43-47.  
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УДК 378.147 
І.Г. Головатюк, здобувач 

Тернопільський національний педагогічний університет  
імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АКТОРІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Освіта є галуззю, що покликана оперативно реагувати на зміни та потреби 

суспільства. Значною суспільною зміною в період з 2019 року став перехід 
великої кількості галузей економіки, зокрема й освіти, на дистанційну форму 
роботи і навчання.  

Дистанційна форма здобуття освіти передбачає, що освітній процес 
відбувається здебільшого за взаємодії віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 
[1]. Варто зазначити, що таким чином дистанційну форму здобуття освіти 
визначено в Законі України «Про вищу освіту». Натомість, на початку 2020 
року українські ЗВО змушені були не перейти на дистанційну форму навчання, 
а впровадити у навчальний процес онлайн навчання. Таким чином, студенти, 
які в до карантинний період здобували освіту на денній і заочній формі 
навчання, були переведені в режим онлайн навчання (із застосуванням методів 
дистанційного навчання).  

Перехід в режим навчання онлайн став справжнім викликом для ЗВО і для 
освіти загалом. Однією з освітніх галузей, що найгостріше відчула брак 
аудиторного навчання стала підготовка фахівців мистецької галузі, зокрема й 
акторів. Професійна підготовка майбутніх акторів вимагає систематичної 
взаємодії з викладачами і студентським колективом. Зокрема в освітній 
програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка зазначено, що «програма передбачає ґрунтовну практичну підготовку 
шляхом засвоєння навчального матеріалу, проходження практики; тісний 
зв’язок навчання з виробництвом» [2, с. 5]. Очевидно, що вивчення окремих 
фахових дисциплін, передбачених освітньою програмою, таких як: 
«Майстерність актора», «Тренінг з майстерності актора», «Основи сценічного 
руху», «Танець», «Основи сценічного бою», «Основи сценографії» тощо 
потребує безпосереднього перебування студентів і виконання завдань в 
аудиторії або в  навчальному театрі під безпосереднім керівництвом 
досвідчених фахівців-викладачів. 

Водночас суспільні обставини обмежили можливість перебування студентів 
і професорсько-викладацького складу ЗВО в навчальних аудиторіях і живого 
спілкування між учасниками навчального процесу. За таких умов перед ЗВО 
постала нагальна потреба пошуку ефективних форм, методів і прийомів 
навчання, які, з одного боку, могли бути реалізовані в онлайн режимі, а з іншого 
– дозволили повноцінно формувати необхідні професійні знання, уміння й 
навички серед майбутніх акторів. 
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В цій ситуації на допомогу прийшли технічні засоби навчання і сучасні 
інформаційні технології. Одним із ефективних методів формування фахових 
знань, умінь і навичок в умова онлайн навчання є використання елементів 
онлайн курсів, відомих як MOOC – масові відкриті онлайн курси. Такі курси 
пропонує платформа Udemy, де майбутні актори можуть долучитися до 
загальних курсів з акторської майстерності, як-от: Udemy: Acting 101 for Adults, 
Udemy: Method Acting for Sane Actors, Udemy: How to Book Acting Jobs. Окрім 
того, доцільно використовувати під час занять із фахових дисциплін елементи 
онлайн майстер класів. Такими, наприклад, є майстер класи на платформі 
Skillshare – Acting Techniques Masterclass, в якому висвітлено 9 акторських 
технік, зокрема техніки Станіславського, Майснера, Юти Хаген, метод 
Страсберга тощо; на платформі Udemy – Udemy: Professional 10 Hour Acting 
Masterclass,  а також майстер класи від провідних акторів і кіноакторів 
сучасності. 

За допомогою окремих онлайн курсів також можуть бути сформовані 
теоретичні знання й навички майбутніх акторів, зокрема з таких дисциплін як 
«Історія театру», «Історія і теорія кіномистецтва». Матеріал цих дисциплін 
висвітлено у курсах на платформі FutureLearn – Physical Theatre: Exploring the 
Slap, Discover Chinese Drama: Understanding ‘The Injustice to Dou E’, платформі 
Coursera – Theatre and Globalization, Theatre and Globalization тощо. 

Застосування елементів онлайн курсів або їх матеріалів у повному обсязі 
сприяє ефективному використанню навчального часу в умовах онлайн 
навчання, а також сприяє розширенню світогляду студентів, оскільки вони 
мають змогу отримувати знання не лише від викладачів ЗВО, у якому 
здобувають освіту, але й від викладачів провідних світових закладів освіти, а 
також професійних акторів. 

Література: 
1. Закон України «Про вищу освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 14.03.2021) 
2. Освітня програма «Акторське мистецтво» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво. Тернопіль, 2020. 
26 с. 
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А.В. Гумен 
Київський енергетичний фаховий коледж 

м. Київ, Україна 
МЕТОДИКА ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ GOOGLE 
CLASSROOM 

Науково-методичний супровід навчальних занять передбачає використання 
як традиційних так і нестандартних способів проєктування. В умовах 
виникнення потреби в організації середовища для комфортної співпраці двох 
сторін освітнього процесу, питання впровадження електронних освітніх ресурсів 
та використання можливостей Google-сервісів у проектуванні навчальних 
занять є особливо актуальними. 
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Метою доповіді є огляд можливостей проєктування навчальних занять за 
допомогою сервісу Google Classroom (Google Клас) з позиції підвищення 
ефективності навчального процесу та узагальнення власного досвіду 
використання Google Класу у викладанні дисципліни «Економіка енергетики» 
студентам Київського енергетичного фахового коледжу. 

Google Classroom – це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і 
Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, 
коментувати і організовувати ефективне спілкування зі студентами в режимі 
реального часу або в режимі дистанційного навчання. Головними 
особливостями Google Класу можна вважати: 

 просте налаштування. Викладач може організовувати декілька курсів 
одночасно, запрошувати студентів та інших викладачів, планувати навчальний 
процес; 

 економія часу та паперу. Роздавати, контролювати виконання, 
перевіряти завдання можна в одному сервісі; 

 зручність. Студенти можуть переглядати завдання, планувати строки їх 
виконання відповідно до календарного плану курсу, вчасно надсилати виконані 
роботи для перевірки; 

 доступність і безпека. Клас доступний безкоштовно [1]. 
За допомогою сервісу Google Classroom можна організувати проєктну 

роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Завдання викладача - 
використати можливості веб-технологій, он-лайн платформ для організації 
освітнього процесу та застосувати особливі професійні доробки, власні творчі 
ініціативи та напрацювання у проєктуванні навчальних занять. 

Таким особливим доробком може стати доповідь студента під керівництвом 
викладача на науковій конференції, якщо тема доповіді актуалізує тему 
навчального заняття, розкриває зміст основних питань плану, формує 
проблемні питання або формулює висновки. В нашому випадку таким 
доробком може бути, наприклад, виступ студентки Київського енергетичного 
фахового коледжу на I Всеукраїнській студентській науково-практичній 
конференції, відео-презентацію до доповіді якої доцільно розмістити на 
YouTube [2] та використовувати як тематичну навчальну презентацію до 
вивчення теми «Ринок електричної енергії України» з дисципліни «Економіка 
енергетики».  

Найскладніше завдання для переходу на дистанційний та змішаний 
формати навчання - це створення відповідного контенту, а засобів, за 
допомогою яких можна транслювати навчальний контент, можна обирати 
безліч. Акумулювати необхідний методичний супровід навчального заняття та 
надати доступ студентам до сформованого навчального контенту(методичної 
розробки заняття, конспекту лекції, відеозаписів, створеної презентації, 
статистичної звітності та іншого) доцільно, на наш погляд, з завантажених 
заздалегідь до вашого класу чи групи навчальних матеріалів за допомогою 
онлайн сервісу Google Classroom. Наш обліковий запис Google Класу з 
дисципліни «Економіка енергетики» об’єднує декілька студентських груп та 
класифікує навчальні матеріали за наступною тематикою: навчальна 
література, додаткова література, завдання для самостійної роботи, практичні 
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завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; мультимедійні 
матеріали, в тому числі навчальні презентації до лекцій та тематичні 
презентації, методичні розробки навчальних занять, звітність, пакети тестових 
завдань для проведення контрольних заходів, зразки студентських робіт. 

Сформований в Google Класі навчальний контент дозволяє використовувати 
технологію «перевернутого навчання» [3] - тобто студенти отримують 
матеріали для підготовки перед кожним заняттям і самостійно вивчають, а на 
очному занятті, або в режимі реального часу під час проведення онлайн-
зустрічей, проходить закріплення матеріалу за допомогою обговорень, 
виконання практичних завдань. 

З метою використання нестандартних способів організації навчального 
заняття доцільно вводити елементи ігрового проєктування, автору навчальної 
відео-презентації до доповіді на конференції, наприклад, надати умовний статус 
експерта з даної теми, автору презентації до основної частини лекції,-статус 
фахівця та підготувати виступ серед одного зі студентів в статусі опонента.  

Творчий підхід до проєктування надасть навчальному заняттю 
оригінальності, зацікавить студентів в отриманні знань, адже доповідачі в 
статусі «експерт» та «опонент» будуть обрані зі студентського середовища. 
Спрацює і мотиваційний чинник, адже студентам надається можливість за 
допомогою інноваційних технологій надати результати корисного для них 
навчального завдання, що виконується під керівництвом викладача. 

Такий вид нетрадиційних навчальних занять, що складається зі заздалегідь 
поставленої проблеми і системи доповідей, має назву лекція-конференція та 
може з успіхом застосовуватись як у форматі офлайн, так і у форматі онлайн 
занять, а використання онлайн сервісу Google Classroom повністю змінює нашу 
парадигму проєктування навчальних занять будь-якого формату. 

Досвід впровадження мультимедійних презентацій як органічної частини 
самостійної роботи студентів під керівництвом викладача та використання 
онлайн сервісу Google Classroom для доступу до сформованого контенту є 
необхідним атрибутом в проєктуванні навчальних занять. Застосування сервісу 
Google Classroom демонструє його ефективність для організації навчального 
процесу. Зручність та доступність додатку, як простого інструменту модернізації 
навчання, розширює рамки традиційних освітніх методів, забезпечує 
проведення навчальних занять будь-якого формату за допомогою дистанційних 
технологій. 

Література: 
1. Чумак Л.О. Можливості сервісу Google Classroom для організації 

навчального процесу / Л.О. Чумак // Вісник Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури, 2018. – № 6. – с.65-70. 

2. В. Матвєєва – доповідь на I Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції. Відео-презентація. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr57ClBsqPg, вільний. 
3. Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Застосування технології перевернутого 

навчання в роботі загальноосвітнього закладу // Молодий вчений, 2019. – № 
5.2. – с. 102-106.  
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО-

МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ 
Однією з передумов зміни парадигми освіти є стрімкий перехід людства, у 

другій половині XX-сторіччя, від індустріального до інформаційного 
суспільства. За теперішніх часів існує безліч точок зору (В. Ільганаєва, В. 
Данильян, І. Арістова, В. Ліпкан та ін.) щодо визначення поняття 
«інформаційне суспільство». Проте, узагальнення доробок науковців дозволяє 
стверджувати, що інформатизація освітнього процесу – створення, розвиток і 
застосування інформаційних засобів та технологій, що забезпечують підтримку 
рівня інформованості здобувачів освіти, необхідного і достатнього для успішної 
самореалізації у професійній діяльності. Відзначимо, що серед педагогічних 
технологій, які забезпечують реалізацію інформаційних освітніх технологій (IT-
технологій), що заявили про себе наприкінці XX ст. і набули поширення в 
розвинутих країнах світу розглядаються такі: дистанційні, E-learning, on-line, 
змішані тощо. Важливо усвідомлювати, що зазначені форми IT-технологій не є 
тотожніми.  

Застосування елементів IT-технологій в освітньому процесі є необхідною 
умовою якісної підготовки майбутнього фахівця. Дане завдання значно 
активізувалося у зв’язку з виникненням та поширенням у світі короновірусної 
інфекції COVID -19. 

У рамках даних тез зосередимося саме на дистанційній формі навчання. 
Дистанційне навчання у сучасному тлумаченні виникло відносно недавно і саме 
завдяки цій новизні воно орієнтується на кращий методичний досвід, 
накопичений різними освітніми установами по всьому світу, на використання 
сучасних і високоефективних педагогічних технологій, що відповідають 
потребам сучасної освіти і суспільства в цілому. Можна навести велику кількість 
визначень поняття «дистанційне навчання», що вказує на різноманіття підходів 
до його розуміння. Зокрема, у «Концепції розвитку дистанційної освіти в 
Україні» [1] дистанційне навчання визначається як, «сукупність технологій, що 
забезпечують доставку тим, хто навчається, основного обсягу досліджуваного 
матеріалу; інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, 
надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного 
матеріалу, а також у процесі навчання». 

І. Роберт у своїй монографії «Теорія і методика інформатизації освіти» 

дистанційне навчання (дистантне навчання, розподілене навчання) визначає як 

передавання знань, формування вмінь і навичок при інтерактивній взаємодії як 

між викладачем і студентом, так і між ними та інтерактивним джерелом 
інформаційного ресурсу, який відображає всі 20 властивих навчальному 
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процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби 
навчання), здійснюване в умовах реалізації засобів ІКТ [2]. 

До цього поняття слід додати й доробок Є. Полат [3], який визначає 

дистанційне навчання як систему навчання, яка заснована на взаємодії вчителя 

та учнів, учнів між собою на відстані, що відображає всі «притаманні 

навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, організаційні форми, засоби 

навчання) специфічними засобами ІКТ та Internet-технологіями».  

А. Хуторський пропонує таке визначення [4] – «дистанційне навчання – це 

навчання, при якому віддалені один від одного суб’єкти навчання здійснюють 
освітній процес за допомогою засобів телекомунікацій».  

Таким чином, на основі аналізу вищенаведених визначень, можна зробити 

висновок, що всі автори-дослідники, у понятті «дистанційне навчання» 

виокремлюють та науково обґрунтовують такі його складові, як: – навчання у 

синхронному та асинхронному режимі; – суб’єкти навчання; – компоненти 

навчального процесу (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби 

навчання); – засоби ІКТ.  

У нашому дослідженні будемо дотримуватися визначення, даного в Наказі 
міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання», в якому зазначається, що «дистанційне навчання (ДН) 

– індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесі в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій».  
Дослідники даної науково-методичної проблеми досить активно її 

аналізують і зрозуміло, що як будь яка педагогічна технологія дистанційна має 

чіткі характерні ознаки, які безумовно є перевагами, що дозволяють впливати 

на формування у майбутнього фахівця компетенцій які є підгрунтям 

професійної мобільності [1,2]. 

Під час правильно організованої дистанційної освіт формуються такі 

важливі якості здобувача освіти: 

 здатність до самоосвіти; 

 здатність до комунікацій  в on-lineрежимі; 

 сформованість певного рівня умінь щодо використання цифрових 

технологій; 

 здатність до особистісної ідентифікації. 

Дані якості досить важливі для професійної мобільності фахівця, адже вона 

передбачає вміння будувати професійну траєкторію, яка в інформаційному 

суспільстві є досить динамічною і може змінюватися в залежності від 

трансформаційних процесів у соціумі. Тому однією з умов успішної кар’єри є 

вміння працювати у тимчасових групах у тому числі й які працюють в on-line. 
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Так, у Стандарті вищої освіти для першого рівня (бакалавра) з галузі 19 – 
Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія у переліку компетентностей випускника віднесено такі загальні 

компетентності:  

КЗ02.Здатність планувати свою діяльність працюючи автономно; 

КЗ05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
КЗ06. Здатність самостійно оволодівати знаннями; 
КЗ07.Навички виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

усних, письмових та електронних джерел. 
Тож ми бачимо, що саме робота в освітньому просторі де застосовані 

елементи дистанційної освіти досить позитивно впливає на формування 
професійно мобільного фахівця. 

Література: 
1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено 

Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.) 
2. РобертІ. Теория и методика информатизации образования 

(психолого-педагогический и технологический аспекты) [Электронный ресурс] 
/ И. В. Роберт. – Эл. Изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 398 с. : 
ил. – (Информатизация образования). 

3. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: [учеб. 
Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 
М. В. Моисеева; под. Ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2004. –     416 с. 

4. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения. СПб.: Питер, 2004. 541 с. 
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КОРОНАВІРУСНИХ ВИКЛИКІВ (ДО РОЗШИРЕННЯ НАРРАТИВУ 
ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМУ) 

Сучасна філософія підіймає питання про роль та значення тілесного. 
Розвідки сучасної феноменології, корені яких ми знаходимо у філософії Е. 
Гусерля, М. Мерло-Понті тощо, розширюють епістемологічні підґрунтя щодо 
людського досвіду. Свідомість виникає із досвіду стосунків із речами, і ставлення 
до речей без розуміння участі тілесного не можна уявити. Для нас важливо 
висунути наступну тезу: якщо в період Просвітництва раціональність була 
позатілесно орієнтованою (в епістомологічному значенні), то завдяки 
феноменології перехід до «тілесного розуму» став реальністю, бо факт того, що 
саме тіло відкриває різні виміри досвіду, постав перед нами завдяки її 
розвідкам. Феноменологія розробила інструменти для опису тілесності і 
зробила це однією із основних областей свого інтелектуального нарративу.  

Зараз, маючи справу із дистанційним навчанням, перед нами розгорнулась 
мапа дидактики майбутнього. Тема значення тілесного нагадує нам, що більша 
частина навчання зростає із досвіду, який ми отримуємо завдяки тілу. Ми 
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розуміємо, тілесний досвід і більшість наших переживань є будівними 
частинами для загальної евристики. Метафора «турбота про тіло» вказує на 
застосування в освіті особливої виховної практики [1]. І якщо культура тіла 
починається із звичайного, повсякденного і потім підіймається до рівня 
соціально значимого, то стає зрозумілим пріоритетність та реабілітація ефектів 
чуттєвого, інтуїтивного тощо. 

Якщо мова йде про педагогічний розум, то саме дистанційне навчання 
нагадало нам про тіло, про нашу відчутність.. Але в стандартному погляді на 
раціональне, на розумове цей зв'язок між розумом і тілом не відображений. Ми 
нагадаємо, що на початку 2000-х рр. жваво обговорювалась тема 
компетентнісного підходу у навчанні. В подальшому на його ґрунті 
сформувалась нова парадигма освіти – парадигма розуміння (де в центрі уваги 
опиняється проблема не фіксації факту, а його розуміння); Основий наголос 
парадигми ставиться на формуванні активної моделі навчання із 
можливостями конструювати змісти освітнього процесу відповідно до запитів з 
боку замовника (держава, роботодавець, бізнес). Але головним фактором, який 
впливає на розквіт парадигми розуміння, став вплив постфеноменології з 
наголосом на розумінні когнітивних можливостей тілесного. Ковідний період 
став підтвердженням цих висновків.  

На мій погляд, він зрушив цю тему і переніс у різні сфери життєдіяльності 
людини. І перш, на що почали звертати уваги викладачі, вчителя, науковці – на 
тему здоров’я, здорового, перш за все, фізичного тіла. Свого часу відомий 
український вчений, видатний лікар і фізіолог М. О. Бернштейн досліджував 
природу рухової активності людини і сформулював концептуальний підхід до 
нової науки ‒ ймовірнісного прогнозування майбутніх подій, створення моделі 
майбутнього, програмування та коригування актів руху. Вивчаючи конкретні 
психофізіологічні механізми руху і конструювання формалізованих моделей 
їхнього керування, прийшов до висновків: людина не живе «штампованими 
рухами», вони постійно різні, унікальні, відповідні до змін і ситуацій. В 
концептуальній роботі «Про побудову руху» він запропонував абсолютно новий 
принцип управління рухами і назвав їх принципом «сенсорних корекцій» [2]. 
Сьогодні спадщина цього науковця переосмислюється. За М. О. Бернштейном, в 
людині є п’ять рівнів рухової активності, відрізняючись один від іншого 
нейрональними основами і зовнішніми  локомоторними ознаками Рівень 
тонічних рухів, рівень синергійних рухів, рівень просторових рухів, рівень 
предметних дій, рівень мовлення (інтелектуальні рухи). Уся локомоторна сфера 
– це інтегральний комплекс, який трактує рух як складну багаторівневу систему 
із своєю ієрархією, взаємопроникненням, постійними переходами до фонового 
рівня або залежного. Цей складний за структурно-функціональним характером 
феномен ще й немов би «зібрав» у віддзеркаленому вигляді специфіку 
онтогенезу нейронної основи локомоторної сфери.  

Сучасний науковець В. Федорець пропонує переглянути ідеї М.О. 
Бернштейна і його концепцію з метою звернути увагу на її методологічне 
значення для сучасної дидактики: «дана концепція, будучи структурно-
функціональною за змістом, у своїх смислах нам бачиться як холістична. Вона 
репрезентує множинність і взаємозалежність організації рухів від внутрішніх, 
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нейрональних, сенсорних, середовищних, семіотичних (в даному випадку це 
мова і танець як прояв рухів рівня Е та інших складових у їх системності та 
цілісності). Такі інтегративні та системні уявлення про рухову активність 
уявляються нам як методологічні передумови для рефлексії руху через систему 
соціогуманітарних бачень, наук і практик, які первинно спрямовані на 
розуміння осмисленості людського буття» [3, С. 21]. 

Сучасне відношення до спорту теж дає нам в якості пркладу багато 
інформації, завдяки якій ми по-новому починаємо розглядати свої тілесні 
можливості. В якості прикладу, можна взяти такий традиційний і в той же час 
дуже сучасний вид фізичгих вправ, як Йога. Йога виступає як антропо-
соціальний та культурно-соціальний феномен сучасності. Ідея «впровадження» 
Йоги в масовий обіг привела до трансформації високого прагнення «змінити 
своє життя». Ця тема у П. Слотердайка пов'язана із ідеєю нового навчання 
антропотехнікам. Він часто наводить в якості  прикладів філософські притчі про 
майстрів дзен-буддизму, які дають зрозуміти відчуття сьогоднішніх змін. «У 
центрі роботи «Ти повинен змінити своє життя» ‒ роздуми про роль філософів, 
вчителів, політиків, тренерів, тощо, мета яких ‒ зміна і конструювання нової 
Землі з виходом до нового Неба, що пов'язується з можливими змінами 
онтологічного, гносеологічного та антропологічного характеру. Недарма він 
вводить такий термін, як антропотехніка. Ця робота «ріднить» Слотердайка із 
такими іменами як М. Хайдеггер, М. Фуко, Ж. Делез, Ф. Гваттарі. Тему простору 
із зверненням до категорії Землі почав розробляти М. Гайдеггер спочатку в 
«Буття та час», в есе про мистецтво «Витоки художнього твору», а Ф. Гваттарі 
почав практику деконструкції простору. Світ почав унаочнюватися особливими 
метафорами, за рахунок яких стали можливі «переходи» не тільки до нових 
Земель, але й до нового Неба» [4, С.25]. 

Зацікавленість Йогою відкриває перед нами й трансформації, які є 
свідченнями змін посткоронавірусного періоду. «Впечатляет и масштаб 
материала, в котором описывается позитивный характер занятий йогой, 
основанный на медицинских обоснованиях. В них настоятельно советуют 
включать йогу в «протокол здорового образа жизни» для улучшения состояния 
души и тела. Параллельно увеличилось количество статей, в которых 
анализируются клинические анализы тех, кто занимается йогой, медицинские 
показатели улучшения (а иногда и ухудшения) здоровья. Несомненно, занятия 
йогой способствуют формированию совершенно новой идеологии и практики в 
контексте культурной и социальной составляющей современного общества, 
способной организационно указать на пути достижения собственной свободы и 
благополучия. Можно ли выделить фундаментальные особенности культуры 
Запада ХХI века, которые выполняют роль детерминант и которые 
подталкивают человека к занятиям йогой, демонстрируя социальные и 
культурные эффекты ее рецепций и практик?» [5, С. 69]. 

Мова йде про постійні зміни не тільки себе, а  й земель, які людині потрібно 
й освоювати, і простосовувати до сучасних викликів. «Поруч з йоготерапією 
сучасне суспільство налаштовує людину на процес постійного конструювання 
себе. Тут так і хочеться згадати термін філософії постмодерну «тіло-без-
органів», який описували з метою передачі напруженості сучасного життя Ж. 
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Дельоз і Ф. Гваттарі. Підкреслюючи неспроможність ідеї про остаточний стан 
тіла, яке прирівнювалося і розцінювалося ними як смерть, вони запропонували 
такі характеристики тілесного, як актуальність і віртуальність (під віртуальністю 
мається на увазі запас потенційних рухів, енергій і афектів тощо). Актуальний 
вимір тілесного неможливий без віртуального, а самоконструювання, вибір 
конфігурацій побудови себе під впливом зовнішніх факторів, несподіваних 
обставин впливає на траєкторію оформлення тілесного» [5, С. 72]. 

На думку сучасної науковиці В. В. Лобас, загострилися такі опозицій, як 
«соціальне – асоціальне», «тілесне – духовне» як виклики до нової 
інтелектуальної чуттєвості [5, С.72]. А бажання жити у досконалому світі 
поєднується із викликами до людини з боку її самої: «Тюнінг сучасної людини 
будується на бажанні збалансувати психічне, фізичне, емоційне і соціальне. 
Практика сучасної йоги якраз і формує простір для реалізації відповідей на цей 
виклик. Все частіше сучасна йога виступає механізмом балансування між 
гострими кутами життєвих позицій і розглядається в якості методу їх 
гармонізації» [5, С. 72].  

Висновок. Виклики ковідного періоду підіймають питання про постковідне 
життя людини. Яким воно буде? Що змінилося в нас, до чого нас веде такі і 
подібні виклики? Як ми відносимося до здоров’я людини? Ці питання із 
риторичних перейшли до стану реальних, актуальних.Всі вони формують нове 
відношення до середовища, де ми живемо, до стану нашого тіла. Виникає новий 
нарратив філософії нашого здоров’я. Це може стати питанням тих самих «нових 
земель», які ми маємо освоювати вже сьогодні, а це вже стане свідченням того, 
що постковідне життя змушує перейти людину на біль високий рівень життя і 
відточення нашої відповідальності до нашого тіла. І водночас сформувати 
новий нарратив питання педагогічного розуму.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Нові світові виклики змушують вищі навчальні заклади оперативно 
реагувати - змінювати форму та умови навчання, відповідним чином 
організовувати навчальний процес і активно використовувати інформаційно-
комунікаційні технології.  

На сучасному етапі дистанційне навчання визначається як перспективна 
форма навчання заснована на широкому застосуванні інформаційно-
комунікаційних  технологій. 

Впровадження дистанційного навчання вимагає спеціально розроблених 
курсів, належного технічного забезпечення, компетентних фахівців та 
ефективної методики. 

Деякі дослідники пропонують три етапи впровадження дистанційного 
навчання: на першому етапі - вивчатимуться дисципліни з часто 
повторюваними завданнями, відповіді яких визначено; на другому - викладач 
взаємодіє зі здобувачем вищої освіти, спрямовує його навчання, на третьому - 
навчальний процес проводять провідні вчені в конкретних галузях із 
використанням сучасних засобів комунікації [1]. 

Розробка курсу дистанційного навчання відбувається  за розділами або 
темами програми на модульній основі. При цьому процес навчання передбачає 
всі етапи пізнавальної діяльності: ознайомлення та оволодіння новим 
матеріалом, використання отриманих знань для вирішення практичних, 
дослідних та творчих завдань, контроль. Інформаційно-комунікаційні 
технології дають можливість окреслювати проблемні ситуації і стимулювати 
здобувачів вищої освіти до самостійного пошуку їх вирішення.  

В інформаційному просторі вищих навчальних закладів повинен бути весь 
комплекс завдань, передбачених освітнім стандартом з конкретної дисципліни 
та спеціальності. У складі комплексу мають бути наявні: бібліотека курсів 
дисциплін, навчально-методичне забезпечення, посилання на різноманітні 
джерела інформації, електронні варіанти практичних, лабораторних та 
контрольних робіт. 

Організація дистанційного навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій базується на чотирьох відомих моделях: 
інтегративній (змішаній), мережевій, кейс-технологічній та інтерактивного 
телебачення. 

Інтегративна (змішана) модель ґрунтується на поєднанні очних та 
дистанційних форм навчання. В межах цієї моделі інформаційно-комунікаційні 
технології  створюють можливості для диференціації навчання, реалізації 
індивідуальних здібностей кожного здобувача вищої освіти. Плануючи 
організацію навчального процесу викладач має змогу визначити, які види 
діяльності відбуватимуться очно (лекції, семінарські й практичні заняття, 



23 
 
заліки, іспити, захисти курсових, бакалаврських та магістерських робіт), а які 
дистанційно (підготовка науково-дослідних робіт). 

Мережева модель дистанційного навчання заснована на широкому 
використанні Інтернету та застосовується у навчальному процесі, коли 
організувати очне або заочне навчання неможливо. При цьому зміст і структура 
матеріалу будується таким чином, щоб максимально використати можливості 
інформаційних та телекомунікаційних технологій. Така модель вимагає 
ретельної підготовки та поетапного впровадження.  

Кейс - технологічна модель поєднує використання всесвітньої мережі 
Інтернет та навчальної літератури. Її сутність полягає у забезпеченні 
інформаційними освітніми ресурсами у вигляді набору спеціалізованих 
навчально-методичних комплексів, які призначено для самостійного вивчення. 
Найчастіше використовуються електронні навчальні посібники та підручники. 
Як правило, підготовка кейсу включає три етапи: вибір та структуризацію з 
урахуванням його інтеграції з електронними ресурсами; організацію 
методичного забезпечення, рекомендованого для даної дисципліни; 
планування форм,  видів та засобів взаємодії викладачем і здобувачів вищої 
освіти. Використання зазначеної моделі сприяє поглибленню знань та 
урізноманітненню джерел інформації. 

Модель інтерактивного телебачення передбачає процес навчання лише за 
допомогою телевізійного обладнання та відеокамер. Прикладом її 
використання  на державному рівні можуть слугувати телеуроки для школярів. 
Підготовка до комп’ютерних відеоконференцій, є найбільш складною внаслідок 
необхідності урахування дидактичних особливості відео, розробки сценарію 
кожного заняття. Крім того, потрібні додаткові матеріали і завдання в формі 
відео на сайті.  

А. Стадній пропонує структурно-функціональну модель організації 
мережевого курсу дистанційного групового навчання, яка має 5 складових 
частин: цільову, змістову, діяльнісну, діагностично-оцінювальну, соціально-
емоційну. Запропоновану модель характеризують такі ознаки, як: 
результативність, яку можна визначити в процесі практичної діяльності, 
моніторингу, контрольних зрізів, використовуючи сумативне й формувальне 
оцінювання; універсальність, що полягає в можливості використання моделі в 
будь-якому закладі вищої освіти; оптимальність – передбачає раціональне 
використання людських, часових, технічних ресурсів; гнучкість, що дає змогу 
коригувати та адаптовувати навчальну модель до конкретних умов [2]. 

Університетські моделі дистанційного навчання різняться залежно від мети 
його впровадження. У плани традиційних освітніх закладів програми 
дистанційного навчання включаються з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (сегментована модель). 
Співпраця Інтернет - провайдерів з вищими навчальними закладами та 
надання їм веб - платформ для дистанційних курсів визначається як бінарна 
модель. Віртуально-університетська модель забезпечує дистанційне навчання 
на національному рівні. Корпоративно - провайдерська модель впроваджується 
великими компаніями з метою підвищення кваліфікації власних працівників 
[3]. 
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Результативність використання тієї чи іншої моделі дистанційного навчання 
значною мірою залежить від зацікавленості та активності всіх учасників 
навчального процесу. Якісний показник навчальної діяльності, раціональне 
використання часу, людських ресурсів та технічних засобів, здатність швидкої 
корекції відповідно до конкретних умов визначають доцільність і ефективність 
впровадження певної моделі в університеті. 

До цього часу в Україні відсутня досконала методика організації 
дистанційного навчання, внаслідок чого  більшість навчальних закладів 
використовують переважно змішане навчання - поєднання елементів 
традиційного з елементами дистанційного. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Дистанційне навчання — одне з не простих випробувань не лише для сту-
дентів, а й викладачів. Думки фахівців, щодо результативності нововведень 
різняться: одні вважають, що дистанційне навчання розширює можливості 
здобуття освіти, інші переконані, що така альтернатива ніколи не замінить 
очного формату. 

Сучасна освіта в Україні – це метод активного пізнання, самоосвіти, 
дистанційного навчання. Питання модернізації системи освіти є проблемним та 
актуальним. 

Дистанційна освіта (ДО), завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, 
охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його 
розвитку. Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний 
етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної 
дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до 
електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. 

Основна мета ДО - дозволити вчитися всім бажаючим, у кого є прагнення 
одержати омріяну професію. Потенціал дистанційних технологій оцінюється 
високо [1]. Однак часто висловлюється думка про те, що будь-якій людині 
необхідно надавати альтернативу й свободу вибору освітніх технологій. Але ж 
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студенти, що навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, 
вони більш самостійні, товариські й комунікабельні, не бояться приймати 
важливі рішення, а виходить, у сучасному світі бізнесу їм буде легше. 

Отже, система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних 
студентів. Таке навчання орієнтоване на впровадження в навчальний процес 
принципово відмінних моделей навчання, що передбачають проведення 
конференцій, проектні роботи, тренінги та інші види діяльності з 
комп’ютерними та нетрадиційними технологіями. 

Також суттєво змінюється в цьому навчальному процесі роль викладача. На 
нього покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, 
коригування курсу, що вивчається, консультування слухачів під час 
впорядкування індивідуального навчального плану, керування їхніми 
навчальними проектами тощо. Він допомагає студентам у їхньому 
професійному самовизначенні. 

Під час карантинних обмежень навчальний процес у всіх закладах освіти 
проходить у дистанційному режимі. Викладачі інтенсивно працюють, підви-
щують свій професійний рівень, щоб не стояти на місці, рости, розвиватися, 
надавати якісні освітні  послуги навіть в таких умовах. Переконалися, що 
працювати дистанційно нелегко. Нічим не можна замінити справжнє 
спілкування як викладача зі студентами, так і між собою. Живе пояснення 
матеріалу, коли бачиш очі студента, не замінює навіть найкраще та 
інформативне відео. 

Викладачі ЗВО вдосконалюють володіння різноманітними платформами, 
шляхом вебінарів, семінарів, конференцій, підбирали нові методи навчання та 
їхнє «неможливе у можливому» поєднання – усе це наші реалії. 

Звичайно, єдиних підходів не існує і це дуже добре, бо кожен викладач має 
достатньо простору для реалізації своєї академічної свободи. Інша справа, що 
результативність цієї роботи може бути дуже різна, а оцінка поточної 
самостійної роботи студентів залишається слабким місцем для багатьох 
викладачів. Ось і наші викладачі оцінили дієве використання різних платформ 
для проведення дистанційних занять. 

Для проведення дистанційного навчання часто використовують сервіси 
платформи Google Meet. Сервіс дозволяє не тільки слухати, а й брати активну 
участь в online-зустрічах. Завдяки можливості ділитися трансляцією екрану 
будь-який учасник може надати свою інформацію на екрані, що дозволяє 
підтримувати зворотній зв’язок зі студентами. Завдяки численним функціям, 
які надає платформа, дуже просто подавати новий матеріал, зокрема 
презентації, і перевіряти як студенти засвоїли його. Студенти розігрують 
ситуації, спілкуються з викладачем та між собою. Такі заняття сприяють 
розвитку комунікативних навичок. 

Викладачі університету ґрунтовно проаналізували платформу Google Meet і 
відмітили наступні переваги: сервіс безкоштовний, легко встановити, має 
зрозумілий інтерфейс. Можна запросити 100 учасників. Активна форма 
спілкування. Демонстрація екрана (при бажанні з сумісним доступом). Можна 
запланувати дату проведення конференції. Відбувається запис конференції і 
зберігається в окремій папці. Можна встановити на мобільні телефони, 
планшети. Заходити можна за посиланням без установки програми. Контроль 
за чатом (можна видаляти або додавати учасників, надавати право голосу, 
право їх відео і доступ до екрану, окремий зв’язок). 
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Робота на платформі Google Meet дозволяє демонструвати екран викладача, 
де студенти можуть користуватись не лише підручниками в електронному 
форматі, але й аудіо та відео матеріалами. Чат дозволяє задавати питання чи 
писати коментарі під час заняття. Платформа також має “дошку оголошень”, де 
як викладач так і студенти можуть робити записи, видимі для всієї групи. В 
цілому за відгуками студентів, працювати в Google Meet зручно та цікаво. 

Однак недоліками даної платформи є: тривалість до 1 години.  
Робота в Google Meet також має безліч переваг, серед яких виконання 

тестових завдань на основі засвоєного на занятті чи опрацьованого самостійно 
матеріалу, та отримання результатів кожним студентом миттєво. В разі 
виникнення запитань по роботі, є можливість написати коментар. Тобто 
зберігається діалог між викладачем та студентами. 

Викладачі ВНЗ у своїй роботі ведуть активне навчальне спілкування і у Viber 
та Telegram, Skype, WhatsАрр, електронна пошта і навіть звичайний мобільний 
звʼязок, адже намагаються підібрати зручний для кожного студента вид 
зворотного зв’язку. 

Під час відео-занять з різними групами стає зрозуміло, що деяким групам 
такий вид роботи підходить, а деяким – ні. Реакції при підключенні були 
різними. Деякі не вмикали звук або, коли потрібно було відповідати, просто 
виходили з конференції. Хоча з іншої сторони, не зважаючи на перебої 
Інтернету та хитрощі студентів, відчувався інтерес до отримання знань та був 
очевидний прогрес. З отриманого досвіду зробилено невеликий аналіз 
використання програми Meet. Переваги: 

 Емоційний зв'язок 
 Аналог живого спілкування 
 Одразу видно хто розуміє, а хто ні 

Недоліки: 
 Перебої Інтернету 
 Не всі чують 
 Не всі хочуть працювати 
 Забирає багато часу на очікування повернення зв’язку 
 Все одно потрібно давати завдання для самостійної роботи 
Також для мотивації до навчання було залучено студентів до творчо-

дослідницької діяльності. Така робота їм сподобалася та активно виправляли 
недоліки після зауважень та аналізу. 

Звичайно аудиторні заняття є незамінними, однак розвиток цифрової 
сфери створює чудові альтернативні можливості навчання та розвитку сучасних 
студентів та майбутніх професіоналів. Дійсно, всі викладачі прислухаються до 
студентів як краще проводити заняття. 

Можна відзначити переваги та недоліки дистанційної форми навчання з 
досвіду викладачів різних за профілем дисциплін. 

Основні переваги: 
 Доступність навчальних матеріалів. Доступ до всієї необхідної 

літератури та завдань, студент отримує навчальні матеріали електронною 
поштою чи через мобільні додатки. Зникає проблема нестачі чи відсутності 
підручників, навчальних посібників чи методичних розробок. 

 Можливість навчатися у темпі, якому зручно студентові. Не 
обов’язково навчатися у тому ж темпі, що й інші. Студент завжди може 
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повернутися до вивчення більш складних питань, кілька разів вивчати лекції, 
перечитати переписку з викладачем, а вже відомі йому теми може пропустити. 
Головне, успішно і вчасно проходити атестації, виконувати роботи та здавати 
тести в on-line – режимі. 

 Можливість навчатися в будь-якому місці. Студенти можуть вчитися, 
не виходячи з дому, перебуваючи у будь-якому місті, селі. Щоб приступити до 
навчання, необхідний лише комп'ютер з доступом до Інтернету [2]. 

 Можливість навчатися у будь-який час. Студент, який навчається 
дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і скільки часу йому приділяти 
на вивчення матеріалу. Він будує для себе так званий індивідуальний графік 
навчання. 

 Навчання без відриву від іншої діяльності, роботи чи хобі. Для 
дистанційного навчання зовсім не обов'язково брати відпустку на основному 
місці роботи (заочники), кидати займатися улюбленою справою чи обмежувати 
себе в чомусь. 

 Мобільність. Зв'язок з викладачами, здійснюється різними способами: 
по телефону, електронною поштою та через мобільні додатки. 

 Навчання в спокійній обстановці. Атестація студентів дистанційного 
на-вчання проходить у формі on-line тестів. Тому в студентів менше причин для 
хвилювань. Виключається можливість суб'єктивної оцінки: на систему, яка 
перевіряє правильність відповідей на питання тесту, не вплине успішність 
студента з інших предметів та інші чинники. 

 Індивідуальний підхід. При традиційному навчанні викладачеві 
досить важко приділити необхідну кількість уваги всім студентам групи, 
підлаштуватися під темп роботи кожного. Використання дистанційних 
технологій підходить для організації індивідуального підходу. Крім того, що 
студент сам обирає собі темп навчання, він може оперативно отримати у 
викладача відповіді на виникаючі питання. 

З перерахованих вище переваг можна зробити висновки, що дистанційна 
форма навчання дає нові можливості для навчання студентів, головне їх 
бажання. 

Але є і недоліки даної системи освіти, а саме: 
 Необхідна сильна мотивація. Практично весь навчальний матеріал 

студент-дистанційник освоює самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, 
відповідальності і самоконтролю. 

 Проблема ідентифікації студента. Поки найефективніший спосіб 
просте-жити за тим, чи студент самостійно здавав тести, виконував завдання, не 
списував і т. д. - це відеоспостереження, що не завжди можливо.  

 Необхідно мати якісний Інтернет, сучасний комп'ютер або ноутбук, 
смартфон. 

 Вміти працювати із сучасними програмами, оволодіти написанням 
ессе та іншими письмовими роботами, тому що тести не завжди показують 
реальні знання. 

Дистанційна освіта не розвиває комунікабельність студента. При 
дистанційному навчанні особистий контакт студентів один з одним і з 
викладачами мінімальний, а то і цілком відсутній. Тому така форма навчання не 
підходить для розвитку комунікабельності, впевненості, навичок роботи у 
команді. Ось такі цікаві результати. 
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Так, дистанційна освіта непроста річ. Це окремий вид навчання, це 
філософія, методологія, психологія, навчання та викладання. Все необхідно 
ґрунтовно вивчити, розробити, постійно вдосконалювати, як подавати матеріал, 
які засоби допомоги і самоконтролю. Розробити віртуальні лабораторії. 
Підібрати висококваліфікованих спеціалістів із сфери ІТ-технологій, які 
допомагатимуть викладачам із певних дисциплін створювати відповідні on-line 
курси. І, мабуть, зрозуміти найголовніше, що дистанційне навчання тільки для 
самодисциплінованих, мотивованих, чесних, насамперед, із собою та своєю 
совістю студентів, які хотіли б навчатися без хитрувань. 
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An abundance of spurious information is a serious problem of the modern world. 
The main goal of fabricators of such information is the manipulation of consciousness 
of its consumers. Teaching of social and humanitarian disciplines should be based only 
on established facts: falsifications and fakes should be completely excluded from this 
process. Objective information is of particular importance also for the national-
patriotic education of students, young citizens of the independent Ukrainian state [1]. 

The aim of our report is to inform teachers and students about a reliable source of 
information about modern human civilization – The CIA World Factbook. Practical 
experience of the authors shows that this resource can and should be effectively used 
both in online and offline teaching modes. 

The CIA World Factbook is a reference resource produced by the Central 
Intelligence Agency (CIA) of the USA. Now The Factbook is available in the form of a 
website [2]. 
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The first edition of this Factbook was published in August 1962. Before November 
2001 this website was updated yearly; from 2004 to 2010 it was updated every two 
weeks; since 2010 it has been updated weekly.  

The World Factbook is prepared by the CIA for the use of U.S. officials, and its 
style, format, coverage, and content are primarily designed to meet their requirements 
to know about modern world, its states and countries[3]. Many Internet sites, 
newspapers and magazines use information and images from the CIA World 
Factbook, it is also frequently used as a resource for academic research papers and 
news articles owing to the significance and relevance of its information. 

The CIA World Factbook states that 195 countries (independent states) and 71 
dependent areas and other entities exist on the planet Earth in 2021. There are 27 
countries with ruling royal families in the world, most are in Asia (13) and Europe (10), 
three are in Africa, and one in Oceania. In addition to specified quantity Andorra and 
Vatican are also monarchies of a sort, but they are not ruled by royal houses. The 
sovereign of Great Britain is also the monarch for many of the countries (including 
Australia, Canada, Jamaica, New Zealand) that make up the Commonwealth.  

The planet's population continues to explode: from 1 billion in 1820 to 2 billion in 
1930, 3 billion in 1960, 4 billion in 1974, 5 billion in 1987, 6 billion in 1999, and 7 billion 
in 2012. Now population of the Earth is 7,772,850,805 (July 2021 est.). Asia is easily 
the most populous continent with about 60% of the world's population (China and 
India together account for over 35%). Most-spoken languages in modern world are: 
English 16.5%, Mandarin Chinese 14.6%, Hindi 8.3%, Spanish 7%, French 3.6%, 
Arabic 3.6%, Bengali 3.4%, Russian 3.4%. Religions: Christian 31.2%, Muslim 24.1%, 
Hindu 15.1%, Buddhist 6.9%, unaffiliated 16% (2015 est.).  

This resource provides objective information about each state, shows its place in 
the world by basic indicators. As an example, let’s consider some facts about the 
Ukraine in the CIA World Factbook.  

The Ukraine keeps «strategic position at the crossroads between Europe and 
Asia», it’s second-largest country in Europe after Russia. More than 13,000 civilians 
have been killed or wounded as a result of the Russian intervention in eastern Ukraine. 

Main ethnic groups in the state are: Ukrainian 77.8%, Russian 17.3%, Belarusian 
0.6%, Moldovan 0.5%, Crimean Tatar 0.5%, Bulgarian 0.4%, Hungarian 0.3%, 
Romanian 0.3%, Polish 0.3%, Jewish 0.2%; main languages: Ukrainian (official) 
67.5%, Russian (regional language) 29.6%, other (includes small Crimean Tatar-, 
Moldovan/Romanian-, and Hungarian-speaking minorities) 2.9% (2001 est.).  

Median age of a Ukrainian citizen is 41.2 years, population growth rate -0.49% 
(2021 est., 227-th place in the table of country comparison, which includes 237 
countries). Birth rate: 9.23 births/1,000 population (2021 est.), 201 place in the world, 
death rate: 13.9 deaths/1,000 population (2021 est.), 4 place in the world. Life 
expectancy at birth is 73.18 years, 149 place in the world. 

After Russia, the Ukrainian Republic was the most important economic 
component of the former Soviet Union, producing about four times the output of the 
next-ranking republic. Its fertile black soil accounted for more than one fourth of 
Soviet agricultural output. Modern Ukraine’s oligarch-dominated economy is among 
Europe’s poorest. 
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Inflation rate (consumer prices) in 2019 is 7,9%, 200 place in the world. Real GDP 
per capita is $12 810 (2019 est.), 125 place in the world. Industrial production growth 
rate is 3,1% (2017 est.), 100 place in the world. Export partners of the Ukraine are 
Russia 9.2%, Poland 6.5%, Turkey 5.6%, India 5.5%, Italy 5.2%, China 4.6%, Germany 
4.3% (2017), import partners: Russia 14.5%, China 11.3%, Germany 11.2%, Poland 7%, 
Belarus 6.7%, US 5.1% (2017).  

The CIA World Factbook contains a lot of such significant information that allows 
a student to make comparisons, highlight problems and look for ways to solve them. 
Practical experience of the authors shows that the use of this resource in the course of 
on-line teaching of social and humanitarian disciplines makes it possible to activate 
students' interest in the subject, improves their knowledge of English language and, in 
general, increases the effectiveness of the lesson. 
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АПРОБАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

У ВИШАХ УКРАЇНИ 
На сьогоднішній день дистанційним навчанням вже нікого не здивувати, 

більшість навчальних закладів різного рівня в Україні і за кордоном так чи 
інакше використовує в освітньому процесі дистанційні технології. Багато 
студентів сьогодні розглядують дану форму навчання як альтернативу 
звичайній не лише при здобутті другої освіти, підвищенні кваліфікації, але й 
обирають цей спосіб для здобуття першої вищої освіти[3]. 

Багато вишів це розуміють і прагнуть розвиватися в цьому напрямі. До 
переваг дистанційної освіти відносять[2]:  

1) можливість для студентів здобувати освіту без відриву від трудової 
діяльності. Це, дійсно, дуже важливий аргумент на користь вибору такої форми 
навчання, особливо для тих, хто вирішив здобути вищу освіту вже в зрілому віці; 

2) немає необхідності виїжджати в навчальний заклад, принаймні, робити 
це часто. Особливо актуально це для студентів з периферії: веде до скорочення 
фінансових витрат, дає можливість отримати диплом столичних або 
зарубіжних вузів; 

3) у тих, хто не може знаходитися в учбовій аудиторії унаслідок фізичних 
обмежень, також є можливість здобути освіту. Деколи це єдина доступна форма 
для проходження курсів; 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/
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4) у нашому суспільстві завжди були і є люди, здатні «творити себе самі», 
тобто такі, що займаються самоосвітою, але з якихось причин не мають 
офіційно визнаного результату такої освіти – диплома. Дистанційна форма 
навчання дозволяє в деякій мірі зменшити залежність людини, охочої і уміючої 
здобувати знання самостійно, від освітніх установ і нарівні з іншими мати 
можливість отримати диплом про вищу освіту;  

5) можливість для студентів брати участь в організації свого освітнього 
процесу: вибирати час і місце для роботи з учбовим матеріалом, визначати 
швидкість вивчення матеріалу, відповідну особливостям свого мислення; 

6) у студентів підвищується рівень усвідомленого відношення до навчання, 
вони починають відчувати відповідальність за результат свого навчання, 
вчаться раціонально розподіляти час і сили; 

7) для вишу дистанційне навчання дозволяє охопити більше число 
студентів, тобто збільшити цільову аудиторію. 

Однак, у дистанційного навчання є і свої «мінуси»[2], які також треба 
враховувати: 

1) у студентів немає можливості відразу проконсультуватися у викладача; 
2) немає можливості вчитися «живцем» будувати стосунки в колективі (з 

викладачами, одногрупниками, адміністрацією вузу), виступати перед 
аудиторією; 

3) не будь-яку професію можна освоїти дистанційно (наприклад, лікарська 
справа); 

4) не кожен студент уміє підтримувати у себе мотивацію до самостійної 
роботи. До того ж позначається відсутність такого ефективного мотиватора 
пізнавальної діяльності як постійний контроль з боку викладача. Ті викладачі, 
які працюють з 1-м курсом у вишах, знають, наскільки важливо у 
першокурсників, особливо спочатку, перевіряти домашнє завдання і регулярно 
організовувати перевірочні і контрольні роботи. Дуже низьким є відсоток 
студентів, яким такий контроль не потрібний, вони і так усвідомлюють, що 
самостійна робота над предметом необхідна; 

5) у студента немає можливості порівнювати проміжні результати свого 
навчання і інших студентів, причому порівнювати «живцем»: при роботі у 
дошки, виступах на конференціях тощо; 

6) відсутність поруч людини, яка подає матеріал з емоційним забарвленням, 
що впливає на ступінь його розуміння; 

7) для викладача при аудиторному веденні заняття важливо відчувати, 
наскільки студенти розуміють матеріал (по їх поглядах, по питаннях, що 
ставляться, по відповідях на свої питання) і оперативно скоректувати 
навчальний процес: ще раз повторити складні моменти, дати додаткові 
роз'яснення по деяких питаннях, змінити темп викладу. При дистанційному 
навчанні такий зв'язок втрачається; 

8) у студентів є спокуса і достатньо можливостей для «несамостійного» 
навчання, а викладачу складно виявити порушення академіної доброчесності; 

9) для вузу введення дистанційного навчання пов'язане з додатковими 
матеріальними витратами: технічне оснащення, програмно-технічні засоби, 
підготовка спеціальних кадрів тощо; 
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10) недостатнє матеріальне і технічне забезпечення у студентів і викладачів. 
Відсутність інтернет покриття або його погана якість, низький рівень 

комп'ютерної грамотності, безумовно, негативно позначаються на процесі 

дистанційного навчання, а деколи роблять його неможливим.  

Але в той же час слід зазначити моменти, які в деякій мірі компенсують 

частку перерахованих недоліків: неможливо отримати очну консультацію – 

можна проконсультуватися за допомогою повідомлень або відео-зустрічі в 

Skype, Zoom, Meet; немає «жвавих» стосунків – але для частки студентів це 

забезпечує комфортнішу психологічну обстановку для навчання тощо. 
В Українській інженерно-педагогічній академії (УІПА) вже сформувався 

достатній досвід застосування  дистанційного навчання[1]. Програмна оболонка 

Moodle, яка використовується в УІПА, дозволяє організувати зворотний зв'язок і 

повноцінний освітній процес з використанням мережевих комп'ютерних 

технологій. До введення всеукраїнського карантину, у зв'язку з 

розповсюдженням вірусу COVID-19, більшість викладачів використовували 

дистанційні технології на додаток до традиційних. Наприклад, авторами 

розроблено низку електронний курсів (зокрема «Світова політика і міжнародні 
відносини», «Історія філософської думки в Україні») на базі Moodle, якими вже 

не перший рік успішно користуються студенти як очного, так і заочного 

відділень. 

В УІПА ретельно спроектований освітній процес в електронній 

інформаційно-освітній середі (платформа дистанційного навчання). У 

викладачів є інструкції, методички, пам'ятки, чек-аркуші, шаблони листів, 

сповіщень. Розроблено презентації, які повністю супроводжують заняття від 
заставки перед початком до слайду з домашнім завданням. Працює 

електронний журнал, діє система автоматичного підрахунку балів, журнал 

відвідування, можна простежити активність користувачів на сайті. 

На базі академії регулярно проводиться анкетування студентів з метою 

виявлення проблем, які виникають в роботі з електронними курсами, і з метою 

дізнатися їх точку зору щодо ефективності застосування дистанційних 

технологій в освітньому процесі. На думку тих, хто навчається, поєднання 

звичайних аудиторних занять з самостійною роботою з електронними курсами 
достатньо ефективно, що підтверджується підсумками аналізу успішності 

студентів. 

Проте не у всіх вишах України є подібна платформа[3]. Більшість 

навчальних закладів і самі викладачі опинилися не готові до переходу в он-

лайн. Особливо в екстреній ситуації, коли часу на підготовку і розробку курсів не 

було, а переривати освітній процес не представлялося можливим. 

І тут мова йде не лише про технічне і матеріальне забезпечення навчального 

закладу, викладача або студента. Проблема глибша. 
Ряд викладачів мають труднощі в умовах дистанційного викладання. 

Наприклад: 
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1. невміння працювати з новими освітніми технологіями; 
2. низький рівень інформаційної культури у окремих викладачів; 

3. психологічні труднощі, вихід із зони комфорту, із звичної ситуації, яка 

складалася роками; 

4. невміння організувати спільну пізнавальну діяльність із студентами в 
режимі он-лайн; 

5. невміння справитися з емоційним, інтелектуальним і моральним 
навантаженням, яке збільшується в рази. 

Викладачі вишів зіткнулися з відсутністю керівництва і труднощами в 
організаційних питаннях. Так для синхронних занять використовуються Skype, 
Zoom, Meet, деякі викладачі лише відправляють завдання в WhatsApp, Viber 
тощо. Є випадки, коли викладачі записують лекції на веб-камеру, це 
позначається на якості таких матеріалів та ускладнює їх сприйняття. Контент на 
YouTube та інших відомих інтернет-платформах, до якого звикли студенти, 
знятий і змонтований професійніше і сприймається краще. 

Виникають труднощі і з контролем відвідуваності, бо немає чітких 
інструкцій, одні викладачі роблять перекличку і відмічають студентів самі, інші 
вимагають включати веб-камери і роблять скріншоти студентів, а під час 
потокових лекцій просять лише поставити «+» в чаті. 

З аналізу питання бачимо, що викладачі і студенти стали заручниками 
ситуації, що склалася. Виявилося, що всім учасникам освітнього процесу 
необхідно володіти технологіями он-лайн навчання, хоча ніяких 
стандартизованих вимог такого характеру раніше не висувалося. Тому те, з якою 
винахідливістю викладачі перебудовуються на дистанційний формат, 
заслуговує лише заохочення. 

Безумовно освіта і її сучасні методи – головна функція вишів, і сьогодні без 
використання дистанційних технологій вже неможливо уявити собі освітній 
процес, але у дистанційного навчання, як і будь-якої іншої форми отримання 
знань є свої переваги і недоліки. Важливим чинником, що перешкоджає 
інтенсивнішому впровадженню дистанційних технологій в освітній процес, є 
відсутність технічного і програмного забезпечення його учасників, 
недостатність комп’ютерної грамотності, низький рівень мотивації. Також слід 
виділити високу трудомісткість, пов'язану із створенням методичних матеріалів 
для дистанційного навчання, поєднання їх з традиційними формами навчання. 
Тому зараз головним завданням вишів є втримання якості навчання при 
переході на змішану (дистанційну) форму навчання. 

Література: 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Постановка проблеми .Перехід учбового процесу в онлайн режим в умовах 
карантину фактично призвів до використання єдиної форми навчання – 
дистанційної. З одного боку такий варіант  передбачає впровадження 
інноваційних технологій, а з іншого –висвітлює проблеми і недоліки такої 
форми  навчання [1,7]. Терміново вносилися зміни у  форму навчальних занять, 
налагоджувався віддалений зв’язок зі здобувачами освіти, потрібно було 
оперативно пристосуватися до використання інформаційних засобів навчання.  
Ситуація в умовах пандемії залишається нестабільною, потрібно проаналізувати 
отриманий за рік роботи в  умовах карантину досвід, що допоможе забезпечити 
надання знань необхідного рівня в будь-яких умовах.  

Метою доповіді є окреслити коло проблем, пов’язаних з організацією 
викладання технічних дисциплін дистанційно в умовах карантину та визначити 
напрямки подальшого забезпечення якості підготовки здобувачів освіти. 

Виклад основного матеріалу. В дев’ятій статті Закону України  «Про освіту» 
зазначено, що дистанційна форма здобуття освіти  відноситься до інституційних 
як очна, заочна і мережева [2]. Це сукупність інформаційних  технологій, що  
забезпечують надання здобувачам освіти повного обсягу навчального 
матеріалу, інтерактивну взаємодію з викладачами в процесі навчання. 
Дистанційна освіта майже повністю базується на самостійній роботі студентів. 
Засобами, що забезпечують у дистанційному навчанні використання усіх форм 
взаємодії, є сучасні інформаційні технології. 

Найбільш поширеними засобами організації дистанційного навчання є 
засоби, що базуються на інтернет-технологіях – електронна пошта, відео-
конференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки, файли розсилок. 

Авторами використовувались практично всі приведені засоби, поступово на 
підставі виконаної учбової роботи ми підбирали варіанти проведення занять, 
які давали кращі результати. На засіданнях кафедри обговорювали варіанти, 
аналізували як сприймають ту чи іншу форму занять здобувачі освіти. 
проводили бесіди в академічних групах. В результаті, наприкінці минулого 
учбового року автори накопичений досвід вже могли узагальнити і поточний 
рік було розпочато впевнено. 

Для кожного виду занять в учбовому процесі  нами використовувалися 
декілька варіантів організації поточної роботи. Так, лекції з опору матеріалів, 
будівельної механіки та спеціального курсу опору матеріалів та основ теорії 
пружності та пластичності проводились або безпосередньо  в час занять за 
розкладом із застосуванням зйомки і передачі через  Zoom  платформу, або 
напередодні розсилалися в академічні групи підготовлені заздалегідь лекції в 
повному обсязі у вигляді презентації і здобувачі освіти могли повністю 
зосередитися під час лекції на поясненнях викладача , який пояснював 
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запланований матеріал або в спільному чаті в Viber, або за допомогою Google 
Meet, або Zoom платформи. Доцільність того чи іншого варіанту визначалась 
складністю матеріалу та наявністю часу у викладача на дуже детальну 
підготовку до презентації.  

Найбільш ефективним є варіант, коли лекція потрапляє до слухачів 
заздалегідь. Можна відповісти на запитання і маємо час на обговорення 
матеріалу. Але підготовка такої лекції потребує значних витрат часу, які не 
враховуються при визначенні навантаження викладача. Також потрібно 
враховувати той факт, що перехід до занять онлайн відбувся майже раптово, 
підготовка до лекцій, практичних занять та лабораторних робіт, консультації 
вимагають в такому режимі значно більше часу. Вже зараз на підставі 
отриманого досвіду ми бачимо, як при наявності потрібного обладнання, можна 
організувати проведення занять більш змістовно, інформативно, цікаво для 
слухачів. 

Щодо практичних занять теж практика показує, що результат кращий, коли 
задача пояснюється під час зустрічі з групою в чаті і після занять, при виконанні 
самостійних робіт здобувачі освіти мають можливість задавати запитання 
викладачу під час спеціальних консультацій,  надсилати задачі для перевірки. 
Вся ця робота теж вимагає від викладача додаткових витрат часу, бо запитання 
надсилаються не завжди в призначений час, а як правило тоді, коли зручно 
здобувачу освіти. 

Завдання з опору матеріалів та будівельної механіки виконують в декілька 
етапів, перевірка займає значний час, цей факт викликав необхідність 
регламентувати роботу в спільному чаті з кожною академічною групою. 
Звичайно, такою роботою треба раціонально керувати, але для успіху справи, 
краще відповідати  і коли людина працює та виявляє зацікавленість в предметі.  

Практика показує, що підготовка до занять повинна бути  більш ретельною 
та  досконалою, бажано застосовувати візуалізацію при переході в розрахунку 
від реальної споруди до розрахункової схеми, засоби інформаційних технологій 
дозволяють досягати позитивних результатів, але лише за рахунок додаткових 
витрат особистого часу викладача. 

Безумовно, читання лекцій за підручником і перевірка конспекту не є 
сучасним методом викладання. Проблеми, що впливають на якість навчання 
існують:  

 відсутнє живе спілкування здобувача освіти  з викладачем в аудиторії; 
 інформація накопичується без обговорення, додаткового аналізу, 

порівнянь, а самостійна навчальна діяльність не всім під силу; 
 не має можливості проявитися індивідуальність здобувача освіти;   

важливою стає здатність швидко засвоювати, сприймати інформацію.  
На результаті процесу навчання у розглядуваній формі також негативно 

відбивається відсутність безпосереднього контролю викладача, можлива 
наявність робіт, що виконані не самостійно. Особливої уваги потребує 
забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і здобувачем освіти. В цьому 
питанні знову з’являється проблема витрат часу, автори вбачають необхідність 
досліджень в цьому напрямку, набутого досвіду ще не вистачає для появи 
систематизованих рекомендацій по організації оптимального спілкування для 
контролю якості набутих здобувачами освіти знань з технічних дисциплін.  
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Дуже важливим є і такий момент: дистанційна освіта потребує певного 
рівня технічного і програмного забезпечення, що є не у всіх учасників 
навчального процесу. Згодні із авторами [1,27]  щодо  необхідності встановлення 
чітких правил спілкування для успішної взаємодії між викладачем і здобувачем 
вищої освіти, а також розробки єдиної національної системи дистанційної 
освіти. 

Висновки. Для організації учбового процесу карантин став серйозним 
викликом. .Основна задача навчання забезпечення високої  якості фахової 
підготовки здобувачів вищої освіти, тому викладачі повинні враховувати і 
використовувати переваги дистанційного навчання, вдосконалювати форми і 
методи поєднання цифрових і педагогічних технологій. Зовнішні умови 
вимагають гнучкості в підходах до організації учбового процесу, необхідно 
максимально вдало застосувати всі варіанти існуючих методів організації 
дистанційного навчання та намагатися створити нові.  
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МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 

В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ 
ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В умовах запровадження в Україні карантинних обмежень у зв’язку із 
пандемією коронавірусної хвороби дистанційне навчання із застосуванням 
сучасних інноваційних методів та інформаційно-комунікаційних технологій 
набуло надзвичайної актуальності. Особливо важливою стала розробка і 
реалізація технологічного супроводу із застосуванням інноваційних засобів 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних 
спеціальностей – вихователів, вчителів, соціальних працівників до 
здоров’язбережувальної діяльності з дітьми різного віку. 

Метою репрезентованого дослідження є обґрунтування, розробка та 
експериментальна верифікація форм технологічного супроводу з 
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використанням ІКТ-технологій (веб-квест і вебінар) процесу підготовки 
фахівців до здоров’язбереження дітей в умовах запровадження у закладах 
дошкільної і загальної середньої освіти карантинних обмежень. 

В умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання досягти 
надійного результату у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльності з дітьми 
різних вікових категорій можна лише шляхом запровадження форм освітньої 
діяльності, ґрунтованих на застосуванні ІКТ-технологій, насамперед 
інтерактивних та актуальних в умовах карантинних заходів та переході на 
онлайн-навчання методів вебінару, веб-квесту тощо. Подібні форми 
інформаційно-технологічного супроводу визначаємо як сукупність традиційних 
освітніх та новітніх інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що 
використовують в освітньому процесі з метою активізації навчально-дослідної 
та виховної діяльності здобувачів освіти. Такі форми замінюють сьогодні 
традиційні у вищій школі лекції, семінари, практичні заняття, є комплексними, 
інтерактивними і дозволяють охопити інформаційним впливом велику 
аудиторію. Так, вебінар, що, на відміну від традиційного семінару, передбачає 
обов’язкове застосування інформаційно-комунікаційних технологій, стає у 
сучасних умовах принципово необхідним у підготовці майбутніх фахівців до 
здоров’язбережувальної діяльності з дітьми у закладах освіти. Вебінар 
розглядається у вітчизняній науці як «віртуальний» семінар, організований за 
допомогою Інтернет-технологій, що зберегає усі переваги традиційного у 
закладах вищої освіти семінару, навіть можливості «кулуарного» спілкування 
між «відвідувачами» (в окремому чаті), крім безпосереднього спілкування між 
слухачами і спікером [1]. У процесі підготовки майбутніх вчителів, вихователів 
та соціальних працівників до формування у дітей здорового способу життя 
темами доповідей на вебінарах, окрім здоров’язбережувальної діяльності з 
дітьми в умовах поширення пандемії коронавірусної хвороби, можуть бути різні 
проблеми суспільства: стосунки між членами родини, проблеми представників 
різних націй, культур, проблеми ВІЛ-інфікованих, людей з обмеженими 
можливостями, питання, що стосуються здорового способу життя, запобігання 
наркоманії, алкоголізму тощо.  

Усі організаційні моменти підготовки вебінарів – створення регістраційних 
бланків для слухачів, інструкцій для налаштування звуку та відео-зв’язку, 
забезпечення безперебійної трансляції вебінару на відповідній платформі – 
значно полегшуються завдяки застосуванню сучасних ІКТ-засобів, таких, 
наприклад як  Google-інструменти, інструменти створення Power-Point 
презентацій та багато інших. На основі огляду сучасних онлайн-платформ [2; 3], 
необхідно зауважити, що сьогодні розробниками надається значний спектр 
зручних інформаційних майданчиків і програм, за допомогою яких можна 
оптимізувати проведення вебінарів, досягти високої якості передачі звуку, 
трансляції відео, показу «робочого столу» доповідача; забезпечити «чат»-
зв’язок між доповідачем та слухачами, слухачів між собою; записати вебінар, що 
дозволяє переглянути його тим, хто не зміг взяти участь on-line. Це добре 
знайома українським педагогам програма Zoom, яка в період з березня 2020 р. 
набула в освітянських колах великої популярності, а також інші ресурси: від 
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більш «камерних» – платформи MyOwnConference, що дозволяє залучити до 20 
учасників та трьох ведучих без додаткового програмного забезпечення, до 
масових – платформи Freeconferencecall.com і ClickMeeting, сервісу Google 
Hangouts, ресурсу Microsoft Teams , що надають можливість проводити онлайн 
аудіо-, відео-, веб-конференції, а також транслювати і записувати масштабні 
вебінари для аудиторії від 1000 до 10000 учасників. Підвищенню ефективності 
проведення вебінарів сприяє застосування сучасних медіатехнологій, що 
забезпечує своєчасне повідомлення потенційній аудиторії про дату та час 
проведення вебінару; підвищує можливості попередньої тестової перевірки 
роботи всіх систем, забезпечує дотримання регламенту проведення заходу; 
створює мотивацію у слухачів ще до початку обговорення поставлених питань; 
допомагає підтримувати мотивацію студентства від заходу до заходу. 

Не менш важливим інноваційним методом підготовки майбутніх вчителів, 
вихователів, соціальних працівників, зокрема до здоров’язбережувальної 
діяльності з дітьми у закладах освіти, є веб-квест – самостійна пошукова 
діяльність, спрямована на досягнення поставленої мети за допомогою 
слідування інтернет-маршрутом, послідовно переходячи від одного етапу до 
наступного [4, c. 77]. Основними елементами, на які треба орієнтуватися при 
організації веб-квесту в процесі підготовки майбутніх вчителів, вихователів, 
соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей є: вступ, 
в якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна 
ситуація або завдання; посилання на ресурси мережі, в яких міститься 
необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми про 
здоров’я, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів, що 
висвітлюють проблематику формування здорового способу життя осіб різних 
вікових груп тощо; поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням 
принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, 
причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.; 
висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання 
завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної 
теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок. 

Уважаємо, що веб-квест має потенціал не лише сформувати у здобувачів 
освіти теоретичні знання щодо проблематики формування здорового способу 
життя дітей в умовах сучасних світових викликів здоров’ю, а й розвинути 
кмітливість, ерудованість, творчі здібності майбутнього фахівця задля 
подальшої творчої та неформальної діяльності у справі здоров’язбереження 
дітей різних вікових категорій у закладах дошкільної і загальної середньої 
освіти.  

У процесі узагальнюючого аналізу наукових праць [1, c. 197; 5, c. 5-6; 6, с. 9-
10; 7, c. 87-89] та досвіду професійної підготовки майбутніх вчителів, 
вихователів, соціальних працівників, було розроблено інструментарій оцінки 
результативності форм інформаційно-комунікаційного супроводу у підготовці в 
майбутніх педагогів і соціальних працівників до формування здорового способу 
життя дітей різних вікових категорій, що вміщував: емпіричні (онлайн-
тестування для оцінки способу життя з погляду збереження здоров’я, 
визначення індексу ставлення до здоров’я; опитування, інтерв’ювання для 
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визначення рівня готовності до формування здорового способу життя дітей 
різного віку; анкетування педагогічного колективу тощо), статистичні (метод 
статистичної обробки експериментальних даних за допомогою критерію 
Пірсона) методи. Матеріали дослідження склали зібрані протягом березня – 
червня 2020 р. і січня – лютого 2021 р. данні щодо рівня професійної підготовки 
до здоров’язбережувальної діяльності з дітьми різного віку у закладах освіти 124 
майбутніх студентів 3 та 4 курсів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова 
освіта», «Соціальна робота» в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради та Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, а також 
продукти діяльності 23 науково-педагогічних і педагогічних працівників, 3 
співробітників психологічної служби закладів вищої освіти. 

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи засвідчив позитивну 
динаміку в рівнях сформованості відповідної готовності педагогів і соціальних 
працівників, що було підтверджено якісною динамікою у рівнях сформованості 
готовності майбутніх вчителів, вихователів, соціальних працівників до 
діяльності із здоров’язбереження дітей в умовах пандемії, а здійснений аналіз 
цих результатів дає підстави стверджувати про ефективність обґрунтованих 
форм інформаційно-комунікаційного супроводу процесу підготовки фахівців до 
здоров’язбереження дітей в умовах запровадження у закладах дошкільної і 
загальної середньої освіти карантинних обмежень. 

У цілому, у ході дослідження обґрунтовано та доведено результативність 
застосування у підготовці майбутніх фахівців до роботи у сфері 
здоров’язбереження таких форм інформаційно-комунікаційного супроводу, як: 
веб-квест, вебінар із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій 
(онлай-тестування, робота в «хмарі», онлайн-інструменти для створення 
вікторин, тестів, ребусів, анаграм, QR-кодів, коміксів тощо). 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Одним з напрямків у світовій системі освіти є застосування дистанційного 

навчання із використанням сучасних технічних можливостей. Дистанційне 
навчання є сукупністю сучасних методик та технологій, які дають можливість 
здобувачам освіти отримувати інформацію, взаємодіяти з викладачем на 
відстані. Актуальність даної проблематики  визначається необхідністю 
осмислити перший практичний досвід дистанційної роботи ЗВО в умовах 
пандемії Covid-19. 

Метою роботи є висвітлення позитивних та негативних явищ у практиці 
дистанційного освітнього процесу українських закладів вищої освіти та надати 
деякі методичні рекомендації щодо організації онлайн занять. 

Передусім необхідно сказати, що всі учасники освітнього процесу вперше 
зіштовхнулися з такими викликами дійсності (карантинні обмеження), які 
стали достатньо серйозними для всіх рівнів освіти та зробили впровадження 
дистанційної освіти невідкладною справою. В 2020 році відбувся масовий та 
екстрений перехід ЗВО на навчання онлайн. 

Безумовно, розвитку дистанційної освіти в Україні і раніше приділялася 
увага. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [1], яка обґрунтовувала 
мету, доцільність, основні завдання, була затверджена в 2000 році. В 2013 році 
вийшло Положення про дистанційне навчання [2], що деталізувало науково-
методичне забезпечення й особливості організації навчального процесу із 
використанням технологій дистанційного навчання. Закон України «Про 
освіту» (2019) [3] гарантує право особи здобувати освіту в різних формах, у тому 
числі й дистанційній. Навесні 2020 року вийшли методичні рекомендації щодо 
організації дистанційного навчання в Україні. 

Окрім законодавчої сфери питання організації та впровадження 
дистанційного навчання стали предметом розгляду численних наукових 
розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема, О. Базелюка, Л. 
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Майбороди, Л. Петренко, В. Кухаренка, С. Литвинової, О. Муковіз та ін. Однак, 
незважаючи на значний науковий доробок та правове забезпечення, підготовка 
педагогів до організації дистанційного навчання, зважаючи на стрімкий 
розвиток і появу нових інформаційних технологій, потребує вдосконалення.[4, 
с.70]. Також дистанційна робота викладачів в умовах карантинних обмежень 
2020 року показала як позитивні риси такого навчання, так і висвітила 
проблеми та недоліки. Тому існує необхідність проаналізувати набутий цінний 
практичний досвід роботи для подальшого вдосконалення такої форми 
навчання, елементи якої стануть невід’ємною частиною сучасної освіти. 

Після введення карантину в березні 2020 року весь освітній процес 
перемістився в онлайн середовище, і учасники цього процесу повинні були 
терміново пристосуватися до нових умов, визначити новий режим роботи, 
підібрати для неї ефективні інструменти. Слід зазначити, що викладачі і раніше 
використовували деякі інструменти дистанційної освіти для комунікації зі 
студентами: електронну пошту, Skype, соціальні мережі Telegram, Viber та інші. 
Але не всі викладачі виявилися готовими до ситуації повного перенесення 
занять в онлайн режим. Заважали проблеми технічного характеру (відсутність 
сучасних комп’ютерів, швидкісного Інтернету), іноді деяка «відсталість» 
викладачів старшого віку у справі користування комп’ютерами , психологічна 
неготовність до роботи онлайн. Для проведення занять онлайн були 
використані сервіси ZOOM та GOOGLE MEET. Протягом місяця заняття 
увійшли в нормальний графік. 

З іншого боку, студенти, особливо молодших курсів, з переходом на 
дистанційну форму навчання на початку відчували деяку стурбованість, деякі 
студенти сприймали дистанційне навчання несерйозно, як додаткові канікули 
та можливість розслабитися. Згодом більшість з них пристосувалися до 
незвичної форми навчання й відчули його певні переваги. Необхідно 
зазначити, що важливу роль для успішного навчання дистанційно мали 
самоорганізація та вмотивованість кожного студента окремо. Хоча іноді навіть 
відповідальні студенти з різних (об’єктивних) причин не могли навчатись 
повноцінно. 

Основними складовими роботи викладачів у процесі дистанційного 
навчання стали: планування навчального процесу; проведення лекцій, 
семінарів, практичних занять, круглих столів та конференцій, консультацій у 
синхронному та асинхронному режимах, проведення контрольних заходів та 
підведення підсумків навчання, оновлення та розробка методичних матеріалів, 
складання звітів про результати власної роботи та заповнення журналів 
звітності. 

Аналізуючи практичний досвід онлайн занять, можна сказати наступне: 
така робота виявилась незвичною, більш складною, потребувала пошуку нових, 
ефективних форм та методів навчання, що вимагало більше часу на попередню 
підготовку, але стимулювала креативність. Позитивним можна назвати широке 
використання як викладачами, так і студентами відео та аудіо матеріалів, показ 
презентацій, онлайн – відвідування музейних експозицій і т.ін. Гнучкий графік 
проведення конференцій, круглих столів, консультацій безумовно є перевагою 
дистанційного навчання. Також зручна, домашня комфортна атмосфера, 
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можливість не витрачати час на дорогу до місця роботи та навчання можна 
віднести до переваг онлайн роботи. Однак необхідно відмітити також недоліки. 
Лекційні заняття як для невеликої кількості слухачів, так і для великого потоку 
часто доводилось проводити без можливості бачити студентів, а також з 
вимкненими студентами камерами та мікрофонами, тобто у повній тиші 
(включені мікрофони дають сильний фоновий шум), що є некомфортним для 
викладачів. Також ефективність лекційних занять зменшується без оперативної 
комунікації між викладачем і студентами для роз’яснень усіх незрозумілих 
питань. Виявилося, що для практичного дистанційного заняття традиційна 
кількість студентів у групах (приблизно 20 осіб) є завеликою: більш активні 
студенти встигають відповідати скоріше, ніж інші, частина групи може 
залишитись поза увагою. Була також проблема ідентифікації студентів на 
практичних заняттях та під час контролю. 

Однією з проблем для студентів під час дистанційного навчання в період 
карантину стало незабезпечення доступу до Інтернету в невеликих містечках, 
селах, іноді у гуртожитку. Також відсутність з різних причин необхідної техніки 
з якісними мікрофонами та відеокамерами створила нерівні умови для 
навчання. З іншого боку для деяких студентів «уявна» відсутність Інтернет 
зв’язку стала «поважною причиною» відсутності на заняттях. 

Необхідно відмітити, що велика кількість часу за екраном комп’ютерів 
сприяє більш високому фізичному навантаженню для викладачів та студентів 
через обмеженість руху під час занять. Також психологи відмітили, що постійне 
бачення себе на екрані монітора, крупних планів облич співбесідників дають 
додаткове психологічне навантаження. 

Сучасні умови навчання у зв’язку з пандемією зазнали суттєвих змін. Тому, 
для отримання позитивних результатів від дистанційного навчання, можна 
рекомендувати наступне: 

1. Розробляючи (оновлюючи) матеріал курсу та методичні рекомендації, 
враховувати можливість переходу в режим онлайн; використовувати 
мультимедійні технології. 

2. Продумати всі типи взаємодії зі студентами, а також форми занять. 
3. Проводити онлайн заняття за розкладом, в режимі реального часу, 

бажано з візуальним контролем. 
4. Онлайн лекції повинні ретельно продумуватися, оскільки часто немає 

візуального охоплення аудиторії – необхідно підготувати заздалегідь фрази-
активації і заохочення, проблемні запитання, які за необхідності можна швидко 
використати під час лекції.[5, с.132]. 

5 Для практичних та семінарських занять обов’язково заздалегідь визначити 
види діяльності: постановка питань – відповіді, обговорення проблеми, виступи 
з доповідями, виконання завдань в ігровій формі. 

6. Визначити режим консультацій, проведення поточного, рубіжного та 
підсумкового контролю, систему зворотного зв’язку. 

7. Передбачити можливість технічних проблем та продумати шляхи їх 
розв’язання. 

Отже, практика впровадження дистанційної освіти дала багатий досвід та 
матеріал для осмислення. Існує необхідність подальшого вдосконалення такої 
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форми навчання Безумовно, майбутнє освітнього процесу – у поєднанні 
традиційних і дистанційних методів навчання. 
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MULTI CHOICE STRATEGY OF ONLINE TEACHING MODE AND 

RESOURCE CARRIER: 
Comparative analysis perspective based on different curriculum 

support platforms 
Affected by the epidemic situation, both basic education, secondary education and 

higher education have carried out a wide range of online teaching 
activities[1,p.113].For online teaching, people are familiar with and unfamiliar with it, 
but a lot of understanding is one-sided, and there are epistemology 
misunderstandings, such as: online teaching is online live broadcast, the presentation 
of online teaching knowledge points must record micro video, students know how to 
learn online, online teaching is difficult / easy, the quality of online teaching is poor, 
etc.[2,p.100].So, how can teachers get out of the misunderstanding? What are the 
basic modes of online teaching? What resources construction strategies can support 
the implementation of teaching mode? This study will explore the multiple choice 
strategies of online teaching mode and resources through the comparative analysis of 
various resources and curriculum platforms. 

1. What is online teaching 
1.1 The basic task of online teaching is teaching 
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Online teaching is teaching and the process of imparting knowledge, not to attract 
the audience's attention. Therefore, it is incorrect to think that "online teaching is 
online live broadcast, and teachers are anchor". In the process of online teaching, 
teachers should achieve real and in-depth teaching, and make use of the advantages of 
this environment to ensure the effective transmission of knowledge [3,p.27]. Online 
live broadcasting is a teaching form selected in the process of online teaching, but it is 
by no means the whole of teaching. Even if teachers carry out the teaching process 
through live broadcasting, they must not abandon other basic links in the teaching 
process, and ensure the integrity of the teaching process.Online teaching takes 
"learning activities and resources in the network platform" as the carrier Online 
teaching is a form of teaching organization, which is an information teaching method 
based on the network teaching environment. It’s advantage lies in rich learning 
resources and activities.Micro-video resources are an important form of knowledge 
representation in online teaching, but they are not the only media to present 
resources.We can present knowledge through e-books,multimedia courseware and 
other graphic materials, multimedia programs and so on. 

1.2 Online teaching takes "learning activities and resources in the network 
platform" as the carrier 

Online teaching is a form of teaching organization, and it is an information 
teaching method based on the network. Its advantage lies in abundant learning 
resources and activities. In the process of online teaching, micro video resources are 
important knowledge forms, but not the only media to present resources. We can 
present knowledge through e-book, multimedia courseware and other graphic data 
and multimedia programs. 

1.3 Learners should be the center of online teaching 
The process of teaching is the process of cultivating people. This process of 

knowledge transfer requires us to consider many factors, such as learners' 
characteristics, teaching environment, teaching resources, teaching mode, teaching 
strategy, etc. no matter what kind of environment we carry out teaching, we can not 
violate the teaching rules and ignore learners[4,p.1].Don't overestimate your students. 
You must have a correct judgment on them. In fact, many students don't know how to 
learn online, so they need to be taught to adapt to this learning method. 

1.4 The direct factor that determines the quality of online teaching is instructional 
design 

The teaching environment will never directly determine the quality of teaching, 
although the teaching environment will affect the teaching process. What determines 
the quality of teaching is teachers' teaching experience, teaching design, teaching 
organization and teaching implementation. Experienced teachers will replace the 
hoarse shouting rigid rules by Creative Instructional Design and task driven, 
competitive design, visual evaluation, etc. Teachers try project-based learning, 
problem-based learning, cooperative learning, inquiry learning and task driven 
learning, which can arouse the enthusiasm of learners. 

2. The selection of online teaching model 
2.1 Online teaching model 
Online teaching mode usually adopts PPT+ sound/video/screen push to carry out 

live broadcasting or recording teaching. Live broadcasting is a real-time teaching 
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method, while recording is a non-real-time teaching method. Real-time teaching 
method needs to be realized by the live broadcasting platform or the live broadcasting 
function of the course management system. Non-real-time teaching requires teachers 
to prepare course resources in advance for push broadcasting at a specified time. Real-
time teaching can be divided into single broadcast mode and two-way interaction 
mode. For example, the live broadcast of the "Knowledge of Wisdom Tree" platform 
adopts single broadcast mode, while the video conference system of the nail adopts 
two-way voice interaction mode. Online teaching mode includes courseware 
presentation/desktop, teaching, asking questions, answering questions, discussion, 
roll call, summary and other activities. In addition to listening carefully, taking notes 
and answering questions, students also need to participate in various activities. There 
are many teaching methods or strategies for specific online teaching process, such as 
live lectures, discussion learning, coaching learning, case teaching, seminars, group 
meetings, etc. Research shows that teachers often use live broadcast + questionnaire, 
live broadcast + test, recorded broadcast + discussion, recorded broadcast + Q&A and 
so on. 

2.2 Online inquiry teaching mode 
Online inquiry-based teaching mode is also known as internet-based inquiry-

based teaching mode. Teachers usually release inquiry-based tasks with the help of 
network platforms and provide scaffolds to complete the tasks. Students collect 
information, independently explore, and conclude conclusions in the whole learning 
process. This teaching mode has high requirements for both teachers and students, 
students need to have certain ability of independent learning, knowledge construction 
and the ability to organize and organize information resources, and teachers need to 
have sufficient ability of problem planning, guidance, communication and evaluation. 
Inquiry teaching mode can be further refined into problem-based learning and 
collaborative learning. The two specific teaching modes have different emphases. The 
problem-based learning focuses on the transfer of students' knowledge and the 
cultivation of their problem-solving ability, while the collaborative learning focuses on 
the improvement of students' teamwork and innovation ability. Teachers should 
choose the most appropriate teaching methods according to the teaching content. For 
example, to push the desktop, it must be carried out by live broadcast or recording, and 
to carry out collaborative learning, it needs to organize discussion, communication and 
group activities, so it is better to carry out teaching through asynchronous 
communication and real-time interaction. Don't be obsessed with the process of live 
broadcasting. Good online teaching depends on excellent teaching design and has 
nothing to do with live broadcasting. 

3. Online teaching resources construction and platform selection strategy 
3.1 Curriculum resource construction strategy 
Whether the course resources are abundant or not is directly related to the success 

or failure of online teaching, which is also an important symbol of the difference 
between online teaching and conventional classroom teaching.The construction of 
online teaching course resources can be started from the following aspects. 

3.1.1 Teaching content resource construction strategy 
As the main resource of the course, teaching content resources are one of the main 

channels of knowledge transmission. As the research shown, there are various forms of 
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expression. At present, the main expression way is teaching micro-video.When 
preparing teaching videos, teachers should try their best to choose a simple and easy 
way to operate, and encourage the use of minimalist ideas to carry out informationized 
teaching, which can save a lot of production time.For example, the course of literature 
and history can be recorded by PPT+ teacher's video.For courses requiring calculation 
and derivation, such as science and technology, video production can be made by 
recording the calculation process through mobile phones. If some engineering 
principles and mechanical principles need to be presented, it is best to make 
demonstration animations and then insert them into the video.In short, when 
preparing teaching videos, we should fully consider the types of courses we teach and 
the characteristics of knowledge points, and choose the most appropriate way. 

Teaching content can also be presented through other forms, such as e-books, 
courseware, graphic materials, virtual experiment space and so on.Especially when the 
preparation time is not enough or the teacher is not skilled enough in the video 
recording technology, it is faster and more convenient to prepare teaching content 
resources through courseware, graphic materials, network links and other 
forms.Teaching content and resources should be prepared as rich as possible, which 
can be one or two kinds of resources as the main, and many other types of resources as 
a supplement, and strive to build a resource-rich online learning environment for 
students.The main teaching content resources should be mainly teaching videos, e-
books and multimedia courseware as far as possible. The construction of the main 
resources should strive to cover all the important and difficult contents of the course, 
and the construction of other resources should also be combined with the knowledge 
points of the chapters. 

3.1.2 Operation, test resource construction strategy 
In the process of online teaching, homework and testing are important means for 

teachers to acquire students' knowledge. Homework can be divided into classroom 
work, after class work, practice work, unit work and other forms. Generally, after 
completing a stage (unit) of study, there should be a comprehensive homework, and it 
is better to have practice homework after each course. In the process of online 
teaching, homework activities are not easy to carry out, which can be replaced by other 
activities such as investigation and questioning, but homework can be arranged in 
class. At the end of each stage of learning content, it is suggested to set up homework 
activities, so that students can develop good learning habits, form online learning 
thinking set, and help to achieve the learning effect. 

The test includes classroom test, unit test, comprehensive test and so on. In the 
process of online teaching, we can quickly understand students' mastery of knowledge 
through tests. If there are live broadcast, meeting class or real-time question answering 
and discussion links in online teaching, some classroom tests can be set to activate the 
atmosphere. It can also help teachers understand students' mastery of current 
knowledge, so as to provide reference for the next stage of teaching. At the end of a 
chapter or a certain stage of teaching task, just like homework, unit or chapter test 
should also be arranged. 

3.1.3 Design topics for discussion and group activities 
Discussions and group activities are important links in the online teaching process. 

These links promote the communication between teachers and students, carry out in-
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depth interaction and inspire students to think. These links are easy to be ignored by 
teachers, but at the same time these links are important means for students to gain a 
deep understanding of knowledge. It is suggested that teachers should formulate 
discussion topics and group activities related to the teaching contents of each unit. Also 
teachers should actively organize students to participate in the discussion and to carry 
out activities. The topic of discussion should be controversial,  be able to arouse 
students' viewpoints and  stimulate students' thinking. The topics should not be a fixed 
and uncontroversial concept or the content of reason, which is not conducive to the 
development of the discussion. When organizing discussions, teachers should guide 
students skillfully, stimulate students' continuous thinking, in order to constantly 
deepen their understanding of knowledge, and guide students to gradually master the 
ability of summarizing and summarizing unstructured resources and generative 
resources. 

The best choose of online teaching group activity theme is to launch a remote 
collaborative project. It requires teachers to design teaching content seriously, put in a 
claim for clear requirements. Generally activity theme should have certain work, which 
is beneficial to students' collaboration. If we can organize a group activity on how to 
carry out special training before the event would be even better. These resources need 
to be prepared before the class. Teach content resources should be pushed to students 
in advance for self-study and preview. Testing and homework resources should be 
pushed to students when the current content of the course is taught.To avoid the 
situation that students do not have homework or tests after learning knowledge. The 
resources of discussions, seminars, and group activities can be pushed to students 
during the course, when specific issues are involved, or they can be pushed to students 
before the class in advance to guide them in preparation. 

3.2 The choice strategy of curriculum platform 
At present, there are many platforms that can carry out online teaching, and the 

basic functions of these platforms are similar and the same, but they also have different 
emphases. Some platforms can carry out live broadcast, some platforms are focus on 
real-time interaction, and some platforms are focus on  flipped teaching. So how 
should we choose a suitable course platform for ourselves? It is suggested that front-
line teachers should consider the following two aspects. 

3.2.1 Comprehensive selection of live broadcast tools and course resource 
management platform 

Live broadcasting tool, as its name suggests, can establish channels for direct real-
time communication with students, such as QQ group,DING TALK group, WECHAT 
group, CCTALK, ZHUMU, Tencent classroom,ZOOM,enterprise WECHAT and other 
platforms. All of these software can build communication channels.Each platform 
server has different restrictions on the number of viewers in a live broadcasting 
process, which is directly related to the final effect of teaching live broadcasting. Course 
resource management platform, also known as virtual learning system or virtual 
learning environment, is mainly used to plan and manage the course content after the 
establishment of the course. It is used to push the relevant learning content to the 
students and carry out activities such as discussion, question answering, homework 
and testing, so that teachers can obtain the basic information and data of the students, 
so as to supervise and inspect the students. At present, there are many such platforms, 
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such as Zhidao of treenity, Xuetong of super star Erya, lanmoyun class, Rain 
Classroom, Chinese university MOOCs, UMU, CCTALK of China University, etc. At 
present, the main functions of the platform include: online course construction 
student teacher management content sharing and push online collaboration 
discussion and evaluate homework and evaluation class data report, etc. 

Usually, we need to carry out online course teaching. We need to carry out course 
construction through relevant platforms, organize resources, let students join in, There 
is a space for online learning. This is the main function of the course management 
platform. However, most of the course management platforms only have 
asynchronous management function, while synchronous live broadcast function is 
relatively lacking. A normal teaching process, the two are inseparable, so generally, in 
order to ensure the integrity of the teaching process and the smooth development of 
classroom teaching activities, it is recommended to adopt the "1 + 1" strategy, that is, a 
live broadcast tools and a course resource management platform are used at the same 
time. 

3.2.2 Choose the appropriate platform according to the course content.  
Different courses often have different teaching procedures, which requires 

teachers to choose the appropriate platform according to the course content.Using the 
platform with live broadcasting function is of vital significance.For instance, the 
teaching content needs teachers to interact with students to mobilize their emotions, 
or to summarize and change teaching strategies during the process of live 
broadcasting. For one thing, if the teaching content is the software operation method, 
it is necessary to ensure the Screen Sharing function.During the course,we can explain 
the content of class by pushing the screen and sharing teachers' computer desktop. For 
another thing, if a lot of interaction is needed in the process of teaching, it is better to 
choose the platform with more powerful interactive function.What's more, if the 
teaching content needs to be recorded and played back, in that case, platform with 
playback function should be put in the first place. The research shows that the course 
management platforms such as wisdom Zhidao App and superstar learning App have 
obvious advantages in content management. However, the screen sharing and live 
broadcast playback still need to be strengthened. According to the statistics, the live 
broadcast tools such as nailing, Tencent classroom have obvious advantages in live 
broadcast, playback, screen sharing and real-time interaction, but the ability of content 
management is relatively weak. 

4. Summary and prospect  
Online teaching mode is mainly divided into two types: lecture based teaching 

mode and inquiry based teaching mode. Lecture based teaching mode can adopt live 
screen, PPT +Voice live broadcast, video broadcast and other methods. Inquiry based 
teaching mode can specifically carry out problem-based learning, cooperative learning 
and other teaching forms. Online teaching is not equal to live online, and teachers can 
not be network anchor. In a word, The fundamental task of online teaching is teaching. 
There are many ways to present teaching content in the process of online teaching, 
such as courseware, e-book, graphic materials, etc. The construction of curriculum 
resources can start from the construction of teaching content resources, homework, 
test resources, discussion topics and group activities. In the selection of live 
broadcasting tools and course management platform, it is suggested to select the best 
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course carrier according to the main functional advantages. With the accumulation of 
online teaching experience, teaching mode and teaching resources will be more 
abundant. 
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ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ  

В УМОВАХ КРИЗОВИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Досягнення в області інформаційних та комунікаційних технологій надають 

багато перспектив, зокрема в сфері освітніх технологій, особливо через 
наявність мережевих та Інтернет технологій. Такі технології дали можливість 
розвинути різноманітні педагогічні підходи і це суттєво вплинуло на 
навчальний процес за рахунок створення нових можливостей для обміну та 
надання знань [1]. Наявність різноманітного програмного забезпечення для 
підтримки та супроводу великої кількості ресурсів та сервісів дозволило 
багатьом університетам та освітнім закладам використовувати їх для управління 
навчальним процесом, студентами та розподіленням навчальних матеріалів. 

Протягом останніх двох десятків років, ми спостерігаємо процес переходу 
від традиційного навчання до навчання із застосуванням сучасних 
комп’ютерних технологій. Це стало можливим завдяки глобальному розвитку 
мережі Інтернет і це дало можливість переміщувати необхідну кількість даних з 
одного ресурсу в інший, вільно вести дискусії з іншими користувачами мережі в 
online-режимі та розміщувати різноманітну інформацію на Інтернет-ресурсах, 
що зробило інформаційні дані високо доступними для всіх бажаючих. Сучасні 
інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність 
освітнього процесу. 
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Більшість онлайн-курсів використовують Систему управління навчанням 
або LMS. Деякі з найпопулярніших платформ LMS у вищій освіті включають 
Moodle, Blackboard, D2L та Canvas. На цих платформах студенти можуть 
отримати доступ до курсу. Викладач завантажує їх вміст у межах оболонки 
курсу. Цей вміст попередньо записується (асинхронно) або в реальному часі 
(синхронно). Викладачі можуть використовувати свої LMS для доручення 
роботи студентам, звітування про оцінки і результати навчання та ведення 
дискусій. 

Системи управління навчанням (LMS або Learning Management System) 
стали невід'ємною частиною процесу розробки контенту електронного 
навчання. Система управління навчанням – це програмне забезпечення, яке 
допомагає керувати електронним навчанням, дозволяючи керувати контентом, 
доставляти курс та відслідковувати прогрес [2, 3]. Такі системи надають 
електронні модулі навчання через мережу Інтернет або за допомогою 
спеціального програмного забезпечення. 

У 2020 році в зв’язку з пандемією COVID-19 найважливішими заняттями 
для більшості учнів у дистанційному навчанні були [4]: 

 Відео та презентації Powerpoint від викладача - 58% студентів вважали, 
що це дуже корисно, порівняно з 3%, хто ними не користувався. 

 Підручники / письмові матеріали - 52% студентів вважали, що це дуже 
корисно, порівняно з 3%, хто ними не користувався. 

 Письмові завдання - 51% студентів вважають, що вони дуже корисні, 
порівняно з 3%, хто ними не користувався. 

 Вікторини - 49% студентів вважали, що вони були дуже корисними, а 
4% не використовували їх. 

 Інтерактивні медіа - 46% студентів вважають, що вони дуже 
допомагають, у порівнянні з 9%, хто ними не користувався. 

 Дошки обговорень - 43% студентів вважають, що вони дуже 
допомагають, у порівнянні з 3%, хто ними не користувався. 

 Сторонні відео - 37% студентів вважають, що вони дуже допомагають, у 
порівнянні з 6%, хто ними не користувався. 

 Синхронні сесії - 33% студентів вважають, що вони дуже допомагають, 
у порівнянні з 17%, хто ними не користувався. 

Більша частина сучасного життя нині відбувається на мобільних пристроях, 
і важливість мобільного онлайн-навчання лише зростає. Щонайменше 79% 
студентів виконали певні курсові роботи на своїх мобільних пристроях. 

 
Рисунок 1 – Результати вибору студентами онлайн чи змішаного 

навчання 



51 
 

Станом на 15 червня 2020 року серед вищих учбових закладів 
спостерігається зниження кількості учнів на 6-8%. Потенційні студенти та 
студенти, які навчаються, не вважають, що витрати на навчання в Інтернеті 
повинні бути такими ж, як очні заняття. Серед старшокласників, які мали б 
намір вступити на бакалавра восени 2020 року та подати документи на здачу 
ЗНО до 1 березня, COVID-19 вплинув таким чином: 

 11% вирішили, що більше не планують вступати до вищого 
навчального закладу на осінь 2020 року; 

 8% зазначили, що їхні зміни у планах відбулися внаслідок пандемії 
COVID-19; 

 3% зазначили, що їхні зміни у планах зумовлені іншими причинами; 
 53% зазначили, що матеріальне становище їх сім'ї постраждало через 

COVID-19; 
 44% навряд чи передумали, який вищий навчальний заклад вони 

відвідуватимуть; 
 24% зазначили, що вони, ймовірно, передумають, у який заклад 

поступати через COVID-19. 
Серед невизначених старшокласників, які не впевнені, куди вступатимуть: 
 28% зазначили, що COVID-19 не впливає на вибір рішення; 
 34% зазначили, що COVID 19 впливає на вибір Вишу; 
 40% старшокласників, які прийняли рішення про освіту 2020 року, 

заявляють, що не отримують адекватної інформації про те, як COVID-19 вплине 
на зарахування [4]. 

Серед нинішніх студентів молодших курсів, які були зараховані до закладів 
восени 2019 року COVID-19 вплинув наступним чином: 

 97% студентів вищих  навчальних закладів перейшли на онлайн-
навчання; 

 63% вказують на те, що отримані онлайн-інструкції гірші порівняно з 
особистими спілкуваннями; 

 31% вказують, що це приблизно однаково; 
 5% вважають, що це краще. 
У березні 2020 року CDC (Центри з контролю та профілактики 

захворювань) видав настанови для вищих навчальних закладів. Рекомендації 
включали використання альтернативних методів навчання. Це насамперед 
Інтернет та дистанційне навчання. 

Установи повинні використовувати принаймні один тип технології, для 
спілкування зі студентами, надання навчальних матеріалів та вимагати від 
студентів подання робіт в електронному вигляді.  

Більшість студентів, які реєструються в онлайн-класах, роблять це, оскільки 
очна форма навчання в класі наразі неможлива із-за пандемії COVID-19. 
Більшість студентів, які навчаються в режимі онлайн, є студентами державних 
установ.  

Як правило, онлайн-курси використовують систему управління навчанням 
(LMS), таку як Moodle, Blackboard, D2L або Canvas. Шкільні викладачі рідше 
проходили підготовку або підвищення кваліфікації для дистанційного 
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навчання. Крім того, за останні роки менше половини вищих навчальних 
закладів читали онлайн-курси. Більшість студентів, які навчаються в Інтернеті, 
навчаються в бізнесі, науках про здоров'я та інформатиці. 

 
Рисунок 2 – Популярні напрямки навчання: дистанційна освіта 

бакалаврату 2018 vs 2020 
В 2020 році COVID-19 вплинув настільки, що майже всі вищі навчальні 

заклади перейшли на онлайн-навчання і вже доволі чітко видно, що 
дистанційна та змішана форми навчання будуть й надалі в пріоритеті [4].  

Електронне адаптивне навчання передбачає високотехнологічний підхід до 
процесу передачі знань і дає можливість створення системи масового 
безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система 
може адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки 
високопрофесійних фахівців. Крім того, впровадження дистанційного навчання 
уможливлює на практиці ідею пожиттєвої освіти, навчання через усе життя. 
Система дистанційної освіти підвищує ефективність і якість навчання завдяки 
додатковим можливостям пізнання навколишньої дійсності і самопізнання, 
розвитку особистості студента; управління навчально-виховним процесом, 
проведенню моніторингу (контролю, корекції результатів навчальної 
діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування і психодіагностики; 
поширення науково-методичного досвіду; організації інтелектуального 
дозвілля). 
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Розділ 2 Концепція успішної освіти в умовах інформаційного 

суспільства 

УДК 378 
І.А. Авдієнко, здобувач вищої освіти 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
м. Харків, Україна 

ЗНАЧЕННЯ SOFT SKILLS ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ  
В ПОДАЛЬШОМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 

Протягом десятиліть роботодавці та викладачі часто скаржаться на брак 
навичок міжособистісного спілкування у випускників вузів. В основному 
упускаються комунікативні навички, але додаткові знання в області бізнесу або 
управління проектами також займають високе місце в списку відсутніх навичок, 
бажаних для випускників, що вступають в діловий світ. 

 Випускники технічних спеціальностей, які мають чисто технічнні знання, 
більше не є гарантією успішної кар'єри. Мета студента як професіонала - 
досягтися успіху в кар'єрі, яку вони обрали для себе. Вони хочуть бути кращими 
у своїй справі і рухатися вперед. В основному у них є hard skills (важкі навички); 
технічні знання і навички, які гарантують, що вони будуть виконувати свою 
роботу на найвищому рівні. Але реалії життя зазвичай вимагають ще й 
володінням soft skills (м'які навички).  

М'які навички відносяться до сукупності особистісних якостей, соціальної 
грації, здатності до мови, особистих звичок, дружелюбності та оптимізму, які в 
різній мірі притаманні людям. М'які навички доповнюють жорсткі навички, які 
є технічними вимогами роботи . 
• Критичне і структуроване мислення  
• навички вирішення проблем   
• Креативність  
• Можливість спільної роботи  
• навички ведення переговорів  
• Самоврядування  
• Тайм-менеджмент 
• Управління конфліктами 
• Культурна обізнаність 
• Всім відомий факт 

• Навички комунікації  
• Обов'язок 
• Етикет і хороші манери  
• Чемність  
• Самооцінка 
• Товариськість  
• Принциповість / Чесність 
• Співчуття  
• Трудова етика 
• Управління проектом  
• Управління бізнесом 

Таблиця 1- Приклади м'яких навичок 
В таблиці 1 пропонується  список прикладів м'яких навичок, заснованих на 

визначенні Вікіпедії. Список не повний. Наприклад, до особистих якостей 
можна додати такі характеристики, як уява, цікавість, рішучість, пристрасть або 
наполегливість.[2] 

Однак для з визначення і списку в таблиці 1 відразу стає ясно, що ми 
розглядаємо три дуже різні категорії навичок, тобто: 

• Особисті якості, 
• Міжособистісні навички, 
• Додаткові навички / знання. 
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Відповідь щодо важливості м'яких навичок багато в чому залежить від 
контексту і особистого сприйняття. Однак є одна властивість, яка відразу спадає 
на думку більшості людей, коли згадуються м'які навички: це комунікативні 
навички. І дійсно, це талант комунікативних навичок, якого найбільше не 
вистачає випускникам університетів. 

Запитуючи людей, що саме вони розуміють під комунікативними 
навичками, можна отримати широкий спектр відповідей, тому що 
комунікативні навички включають в себе безліч різних аспектів.  

Ще одна пара м'яких навичок, якої часто не вистачає у вищій освіті, - це 
критичне і структуроване мислення. І те, і інше йдуть рука об руку зі здатністю 
вирішувати проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві особливо 
важливо критично фільтрувати нескінченний потік вхідних даних, аналізувати 
його і приймати на його основі обґрунтовані рішення. Аналітичні навички 
також є основою для розробки рішень будь-яких проблем. І в цьому випадку 
м'які навички однаково корисні як в професійному, так і в особистому житті 
людини. 

Останній м'який навик, який слід тут виділити, - це творчість. Цей навик 
часто помилково інтерпретується як корисний тільки для художників, тоді як в 
науці чи бізнесі слід застосовувати тільки структуроване логічне мислення. 
Однак ця думка помилкова. Застосування творчості призводить до 
«нестандартного мислення», що означає, що дані загальноприйняті правила і 
обмеження не враховуються, щоб знайти новаторські підходи до вирішення 
проблем. 

Є безліч причин для критичного погляду на соціальні навички людини. 
Одна з очевидних причин - сучасний ринок праці, який у багатьох сферах стає 
все більш конкурентним. Щоб досягнути успіху в цьому складному середовищі, 
кандидати на робочі місця повинні мати «конкурентну перевагу», яка відрізняє 
їх від інших кандидатів з аналогічною кваліфікацією і порівнянними 
результатами оцінки. Залучення додаткових знань і навичок, доповнених 
переконливими особистими якостями і звичками. Зрозуміло, що роботодавці 
бажають приймати на роботу кандидатів, які будуть продуктивними з самого 
початку. Якщо випускнику університету спочатку потрібно навчитися складати 
більше трьох пропозицій разом, як робити правильну презентацію або як в 
приємній і виграшній манері спілкуватися з колегами і клієнтами, цей 
випускник не буде вважатися продуктивним. Також базові знання в галузі 
управління бізнесом, управління проектами і загальної економіки значно 
поліпшать шанси кандидата на роботу. Уже під час співбесіди безцінні хороші 
комунікативні навички. Вони навіть можуть допомогти прикрити слабкі місця 
на стороні високих навичок. Хіба всі ми не знаємо колег, які прекрасно говорять, 
але з їхнього боку не передбачається ніяких дій? Переваги демонстрації таких 
позитивних якостей, як ввічливість, чесність, гнучкість, здоровий глузд, 
бездоганний зовнішній вигляд і т.д., Під час співбесіди навіть не 
обговорюються. І навпаки, на жаль, дуже рідко кандидату на вакансію, який був 
відхилений через неадекватні навички міжособистісного спілкування, 
розповідають правду про причини відмови, наприклад «мова тіла показала, що 
ви, здається, відчуваєте себе дуже невпевнено, і у вас були проблеми з тим, щоб 
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виразити себе і представити себе переконливо». Але навіть в цьому випадку ця 
оцінка на перший погляд може здатися різкою. Такий зворотній зв'язок дуже 
допоможе здобувачеві поліпшити свій стиль майбутніх співбесід. Однак замість 
цього роботодавці зазвичай не наводять жодних причин або навіть нечітко 
вводять в оману причини для відмови, які зовсім не допомагають кандидатам. 
Після прийому на роботу історія успіху людей, які знають, як опанувати м'які 
навички, триває завдяки набагато кращим кар'єрним можливостям.[1] Простий 
факт, який можна перевірити в повсякденному діловому житті, полягає в тому, 
що роботодавці можуть просувати співробітників з чудовими навичками 
міжособистісного спілкування. Коли справа доходить до просування по службі, 
одних тільки хороших навичок вже недостатньо, щоб бути першим вибором.  

М'які навички формують особистість людини. Мрія будь-якого викладача 
полягає в тому, щоб випускники, особливо вищих навчальних закладів, були не 
тільки експертами в певній галузі, а й зрілими особистостями з добре 
збалансованим, закінченою освітою. Однак ця характеристика відбивається в 
м'яких навичках, а не в жорстких навичках. За останні десятиліття в багатьох 
суспільствах думку про soft skills значно змінилося. У той час як раніше освоєння 
жорстких навичок оцінювалося на першому місці, а м'які навички вважалися 
«приємними», зараз це сприйняття перевернулося. Як згадувалося раніше, 
хороші комунікативні навички можна легко використовувати для того, щоб 
приховати нестачу навичок. В даний час в цілому люди, які є екстравертом, 
добре розбираються в маркетингу і легко спілкуються, оцінюються вище інших, 
у яких відсутні ці якості.  
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ОСВІТНІ РИЗИКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО 
ПРОСТОРУ 

У XXI столітті з переходом до постіндустріального етапу розвитку відбулися 
суттєві зміни у конструюванні світового глобального простору. Для 
узагальнення цього процесу застосовується поняття “глобалізація”, яка має 
економічні, політичні, культурні, екологічні виміри і характеристики. 

Новітні наукові розвідки концептів сучасного глобального простору мають 
широке міждисциплінарне поле: від теоретичних побудов поняття глобалізації, 
її предметних сегментів до концептуалізації вимірів пост національної політики, 
глобалізаційних викликів і ризиків, кризи сучасного світоустрою. На слушну 
думку провідного дослідника сучасного суспільно-гуманітарного дискурсу З. 
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Баумана, саме ці виміри пов’язані з глобальними трансформаціями середовища 
в якому функціонують різні  соціальні інститути, у тому числі й освіта. [1.13]  

Актуальність зазначеної проблематики обумовлює необхідність 
формування якісно нових теоретичних конструкцій, відповідного 
методологічного підґрунтя, що адекватно інтерпретують зміст і  розвиток  
нового варіанта соціальної реальності (сучасного суспільства). Крім того, в 
науковому співтоваристві акцентується увага й на самому змісті цих нових 
теоретичних побудов, які все частіше описуються в категоріях “виклики”, 
“ризики”, “дилеми”,”конфлікти” тощо. [1.15]. 

Результати наукових досліджень, звернення до зарубіжного досвіду 
засвідчують, що глобалізація породжує нові реалії сучасного суспільства, серед 
яких освіта набуває значення не тільки соціального ресурсу, важливого для 
відтворення глобальної економіки, а її індикатором вимірювання людського 
потенціалу, суспільного прогресу, якості та рівня життя, нерівності, соціального 
виключення, вразливості та ін. Тому ґрунтовне розуміння всіх можливих 
ризиків дає можливість управління ними, формування стратегії подолання 
кризових явищ суспільства. 

Дослідження різних видів ризиків, що пов’язані з освітою, проблемами її 
доступності, нерівності, депривації присвячені праці І. Балабанова, В. 
Вітлінського, В. Гнатурова, О. Устенко, І. Посохова, А. Фомичева. Самостійними 
напрямками дослідження стає вивчення ризиків у функціонуванні і 
трансформації системи вищої освіти, в межах яких розглядають природу 
економічних наслідків та втрат, загроз, що постають перед суспільством (Є. 
Горбунова, І. Жиляєв, М. Ларіонов, Є. Сабуров, В. Віткін, О. Грішнова та ін). 

Отже, дослідники зазначають , що освітні ризики призводять до відповідних 
втрат, а вразливість, нерівність, поляризація доходів, конфлікти, екологічна та 
продовольча нестабільність загрожують суспільному прогресу. 

Тому розуміння освіти як ключового механізму розширення можливостей і 
вибору людини, як визначальної стратегічної основи розвитку особистості, 
суспільства, нації й держави, потребує виокремити, систематизувати освітні 
ризики, що можуть створювати “ефект накопичування” і, як наслідок, 
стимулювати процесу виключення особистості та інші кризові явища. [2.362]. 

Враховуючи складний характер виникнення та соціальні, економічні, 
інституційні витоки, дослідники надають наступну класифікацію освітніх 
ризиків:  

 ризики доступу - це ризик інституціональної недоступності певного 
рівня освітньої підготовки, ризик фізичної недоступності навчальних закладів 
для людей з інвалідністю; 

 ризики участі - це ризик фінансової неспроможності щодо здобуття 
бажаного рівня освіти, ризик за дискримінаційними ознаками (гендерної, 
інвалідність, відсутність громадянства) ; 

 ризики якості - ризик нерівності освітніх результатів, неактуальності 
освітньої програми, знецінювання дипломів; 

 ризики використання освітнього потенціалу - це ризики використання 
результатів освіти та її корисності, ризик безробіття, низької 
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конкурентоспроможності, трудової міграції, втрати соціальних компетенцій, 
соціального відторгнення, ризик знецінення людського капіталу. [4.154] 

 Отже, проблема ідентифікації освітніх ризиків, їх класифікація 
потребує подальшого розширення досліджуваних аспектів та виявлення 
факторів, явищ, процесів, що формують критичні дисбаланси та становлять 
загрозу глобальному суспільству.  
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ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
В ГРОМАДСЬКИХ ВІРОСПОВІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 
За даними ООН, пандемія COVID-19 створила найбільший зрив системи 

освіти в історії, що торкнулося майже 1,6 мільярда учнів у понад 190 країнах 
світу на всіх континентах [1, с. 2]. Карантинні обмеження у вигляді 
безпрецедентних заходів соціальної ізоляції та безпеки вплинули на весь сектор 
освіти в Україні, включаючи неформальну освіту дорослих. В той час як заклади 
дошкільної, середньої та вищої освіти були вимушені швидко, без права 
зупинки освітнього процесу, переходити на дистанційну форму навчання, 
суб’єкти неформальної освіти дорослих по-різному реагували на зміни, залежно 
від рівня організаційного розвитку, мети та змісту діяльності, наявності 
фінансування, тощо. 

Реалії пандемії в умовах карантинних обмежень стали провідним чинником 
і стимулом переосмислення і переформатування організаційних форм, змісту, 
моделей, методів неформальної освіти дорослих. Частина громадських 
віросповідних організацій відмінила або відклала заплановані освітні заходи, 
інші – з різною швидкістю відреагували на зміни та запропонували цифрові 
формати своїх щорічних заходів, працюючи над розробкою та апробовуючи 
нові освітні програми дистанційного та змішаного навчання. 
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Вже за місяць, 16 квітня, Громадська організація «Дитяча Місія» провела 
вебінар «Служіння дітям під час карантину: як не втратити своїх та досягти 
нових» [2], пізніше, у вересні 2020 р., вебінар в 2-х частинах «Карантин та 
емоційний стан наших дітей». 

Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку і 
лідерства» (МГО «МЦРЛ»), зареєстрована у 2007 році у відповідь на потребу в 
запровадженні найкращого досвіду у сфері роботи з дітьми та лідерства, ще до 
запровадження карантинних обмежень (до 15 березня 2020 р.) використовувала 
вебінари для проведення освітніх курсів та просвітницьких зустрічей. Як бачимо 
на сторінці організації на фейсбуці [3], це дало можливість швидко зреагувати 
на зміни, обумовлені карантином, і почати активно взаємодіяти з своїми 
підписниками. На початок вересня 2020р. їх кількість складала 5140 осіб, що є 
досить непоганим показником для вузькоспеціалізованої ГО. Вже 31 березня, за 
два тижні після початку карантину, був проведений перший вебінар. Тема 
«Зберігайте спокій та говоріть з дітьми» була обрана, щоб відповісти на 
актуальні питання батьків та фахівців. На початку квітня 2020 р. було проведено 
он-лайн опитування за допомогою сервісу Гугл-форми та визначено три освітні 
тематичні напрями, які більш за все цікавили підписників: 1) «Професійні теми 
в соціальній роботі»; 2) «Управління командою» та «Турбота про себе»; 3) 
«Виховання дітей». У відповідь на запит було розроблено 10 вебінарів, які 
тренери МГО «МЦРЛ» провели у квітні – вересні 2020р. з інтенсивністю в 4 
освітні заходи в квітні-травні (місяці суворих карантинних обмежень) та по 2 
заходи в червні-вересні, коли карантинні обмеження були послаблені. Чотири з 
десяти проведених вебінарів були повторені в запису на прохання підписників 
сторінки. Всі вебінари проводилися на платформі 
https://myownconference.com/. 

З підсумкового звіту про результати діяльності організації за 2020 рік 
бачимо, що 72 тренінгових заходів 67 були проведені он-лайн, в яких прийняли 
участь 6761 особа. З метою сприяння організаційного розвитку громадських та 
державних інституцій в сфері захисту дітей було проведено Марафон для 
лідерів та управлінців «Керуй віртуозно, плануй стратегічно, реалізуй разом з 
командою», що пройшов у форматі 7 прямих ефірів, всього – 2261 переглядів на 
кінець 2020 р. 

Спеціалісти МГО «МЦРЛ» долучилися до проведення серії з 4 навчальних 
вебінарів «Захист дітей та підтримка сімей в умовах пандемії Covid-19». Серію 
вебінарів було проведено на фейсбук сторінці Міністерства соціальної політики 
спільно з Уповноваженим Президента України з прав дитини та Міжнародною 
благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» [4]. Перший відбувся 
лише 29 квітня, за півтора місяці після початку карантину, що є ще одним 
свідченням переваг участі ГО в наданні послуг з підвищення кваліфікації. Як 
неодноразово було зазначено різними науковцями, суб’єкти освітньої діяльності 
в сфері неформальної освіти дорослих швидше реагують на запит здобувачів 
освіти в певних історичних та соціальних умовах. 

В умовах карантинних обмежень та в пост-пандемічному світі громадські 
віросповідні організації постануть перед викликами, що багато в чому 
співпадають з викликами всій системі освіти: низький рівень доступу дорослих 
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учнів до гаджетів та/або інтеренету та низький рівень ІКТ-компетентностей 
здобувачів освіти; переосмислення змісту та форм неформальної освіти в 
умовах дистанційного та змішаного навчання; підвищення ІКТ-
компетентностей тренерів-андрагогів та вирішення ключової суперечності – як 
засобами цифрового навчання підготувати дорослого учня до офф-лайн 
діяльності та спілкування. 
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THE ROLE OF A FACILITATING PEDAGOGUE IN THE EDUCATION 
ENVIRONMENT 

Facilitation (which means assistance, making easier, enhancing) is organizing of 
the process of collective problem-solving in a group, which is controlled by a facilitator 
(a host, a mediator, a manager). This is simultaneously a process and a sum total of 
skills that enable organizing efficiently a discussion of a complicated problem without 
loss of time and to fulfil all the planned actions in a short period of time with utmost 
involvement of the process participants. 

The goal of a facilitator is to support the group to fulfil the task set to it. 
Pedagogic facilitation is a specific kind of a teacher’s pedagogic activity the goal of 

which is to help the pupil or the student in realizing oneself as a value in itself, to 
support their aspiring for self-development, self-realization, self-perfection, promote 
their personality growth, disclosing of their abilities, cognitive possibilities, to actuate 
appreciable treatment of people, the nature, the national culture on the basis of 
organizing of helpful, humanistic, dialogical, subject-to-subject communication, an 
atmosphere of unconditional acceptance, understanding, and trust. 

Social facilitation is improvement in quality of fulfilling some simple and very well 
assimilated operations in the presence of other people. This phenomenon was noted at 
the end of the XIX century in researches by French physiologist C. Ferret, and 
developed later on by V.M. Behterev (it was proved that the presence of on-lookers 
facilitates the performance of simple, mechanical actions, but worsens the 
performance of complicated ones). 

Sports facilitation is search for, support and enhancing (strengthening) of efficient 
processes of organizing both individual sportsmen and the team as a whole. 
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Eco-facilitation is the process of managing an open dynamic personality system in 
order to maintain it in the state of self-development. 

The goal of a pedagogue is to teach others instead of just passing knowledge or 
information to their pupils. They acts in the role of a mentor, leader, sponsor, manager, 
training programs developer, representative of the education establishment, a model, 
an example for others. 

The main professional role for a pedagogue is that of facilitator. C. Rogers stated 
that people are willing to learn and have a natural inborn need in learning which 
persists for life. Nevertheless, people shouldn’t be taught directly, the teacher has to 
facilitate the training. 

Facilitation is assistance to a group to achieve the set tasks of increased complexity 
or importance. 

A facilitator is a person who helps the group to understand the general goal and 
supports a positive dynamics for achieving this goal not protecting any party in the 
process; in group training, in particular, such a teacher is called a conductor (like in an 
orchestra). 

A facilitator is responsible for creating a favorable physical and psychological 
climate (environment) of mutual trust and respect. 

C. Rogers notes that a facilitator assists a child in the development process, makes 
easier “a difficult work of growing”. 

A pedagogue as a facilitator of the training process helps students to comprehend 
the obtained knowledge and to use them correctly. Therefore, he/she has to maintain 
the students’ development process through:  

- formation of a favorable training environment; 
- application of the principles of training in time-planning and the mode of 

studying (i.e. how and when); 
- encouraging students to form their own learning goals; 
- encouraging students to choose and apply various resources for achievement of 

their goals; 
- assisting students to evaluate their training results [3]. 
A facilitator should be orientated at a favorable training environment of equality 

between a teacher and their students. This will help them feel comfortable, not in the 
role of pupils or students, but of adult, qualified specialists. As a result, a possibility 
appears to conduct successful training on the basis of communication and experience 
exchange. Therefore, a teacher has to form a training environment with a positive 
atmosphere.  

This atmosphere begins with a positive and friendly attitude on behalf of the 
pedagogue, which every participant always feels. Another way of sustaining students’ 
attention is the use of various methods and forms of delivering the material. 

From the positions of the personality-oriented approach by C. Rogers, a 
pedagogue’s profession-and-pedagogical competency, being a part of personality-
professional competency, is the competence in the sphere of facilitation, that is, 
facilitation competency. 

A facilitator pedagogue is to use the complete set of means that include, in 
particular: 

 Empathy development. Facilitators must perceive everything through a 
prism of client’s interests to develop trustful relations and to work with a person 



61 
 
efficiently. It is necessary to use specific methods to establish relations and 
demonstrate empathy, for instance, to lower one’s head when the other person is 
speaking, to listen actively, mimicking the other person’s posture like in a mirror. 

 Attentive listening. Facilitators must hear what is really being said and to 
avoid “selective” perception, which means hearing what a person wants or expects to 
hear. Facilitators can demonstrate that they understand what is being said by 
repeating everything in their own words. 

 Presenting information. The relevant technologies include the use of open 
questions that contain one-syllable “yes” or “no” and nonverbal forms of 
communication (a nod of a head, an inviting smile when another person speaks). 
Facilitators are to limit their speaking to give time for all other group members to 
speak.  

 Positive confrontation. A facilitator should be able to confuse, and to perplex 
group members in such a way that they would realize the problem; he/she should 
cause them to express their point of view, to defend it, or oppose the others. This 
requires great skill and practicing. Positive confrontation is best achieved when there is 
a feedback, preferably in the form of description rather than the form of judgement. 
For instance, a facilitator may start their feedback with a phrase, “I might be wrong, 
but I think it will be useful to consider other points of view as well”. 

But if a group member persists insisting exclusively on his/her point of view, the 
facilitator ought, even despite of their being correct, to convince that all of us are 
influenced by other people’s opinions, and therefore all of them should be listened to 
for everyone’s good. 

If a teacher possesses the skills and abilities of a facilitator, the training process 
he/she organizes will undoubtedly be successful. 

The facilitation component of pedagogic activity is an ability to positively influence 
a student or a group of students in order to form a favorable atmosphere, raise 
students’ certainty in their strengths, to stimulate and support in them the need in 
independent productive activity.  

A pedagogue’s facilitation competency includes: 
- possessing a system of knowledge in the area of pedagogic facilitation; 
 realizing the significance of a teacher’s facilitation activity in the education 

process;  
 mastering the methods and skills in performing facilitation activity;  
 availability of positive experience in the facilitation activity.  
A facilitator-pedagogue should possess diagnostic methodologies, be able to 

predict the development of a student’s personality, possess the methods and skills in 
efficient communication and co-working.  

A facilitator-pedagogue is an assistant who initiates, who is capable of supporting 
group members taking into account their needs and goals, attending to group 
members’ search for ways and methods of solving problems.  

A facilitator-pedagogue manifests their personal attitude in the process of 
interaction with group members – empathy, compassion, involvement.  

A facilitator-pedagogue does not form or redo a pupil to a preset pattern, does not 
put into them from the outside some (necessary from his/her point of view) content; 
he/she just assists a self-development subject to become themselves. A facilitator-
pedagogue solves the issue of forming helpful relationships, in which the pedagogue 
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will be able to disclose his/her potential and “accept” knowledge as an element of 
her/her personal experience to use it later on for his/her own personality growth. 

It is also possible to relate to facilitation traits such qualities as initiative, sociability, 
goodwill, sincerity, sensitivity, openness, insight, empathy, ability to see and predict, to 
model pedagogic situations, reflexing, and leadership. 

A demonstration by a pedagogue of their facilitation traits can be one of indicators 
of their professionalism. 

Organization of cooperation between facilitator-pedagogue and students, the 
creation of relations of trust and mutual understanding, experience of joy and success 
intensify the learning process, forming its participants’ self-confidence and respect to 
each other. It allows the teacher to focus on student’s success and create a special 
situation; they contribute to the experience of emotional recovery [2]. Such 
cooperation contributes to the personal growth, as well as an opportunity to realize one 
of the main objectives of educational process to help realize one’s potential and to 
believe in oneself. 

A facilitator-pedagogue should organize the educational process in such a way as 
to meet the pupils’ natural needs in the knowledge of the surrounding world, in 
communication and self-realization, to ensure receipt of positive emotions. Such 
training will be bringing pupils to enjoy and desire to learn, it will grow over time and 
become a motivation of success. Teacher’s explanation of his actions and motives, and 
their acceptance by pupils develops motivation and encourages the desire to achieve 
their goals [1]. 
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ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Підготовка студентів – майбутніх фахівців до професійної діяльності у 
закладі вищої освіти – це цілеспрямований, організований, динамічний процес, 
інноваційний за своїм характером, адаптований до умов майбутньої 
професійної діяльності. Наслідком підготовки є підвищення рівня готовності 
студентів до її самостійного виконання, а саме: засвоєння ними відповідних 
знань; оволодіння вміннями та навичками, необхідними у професійній 
діяльності; набуття досвіду їх реалізації та творчого застосування; 
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сформованість пізнавальної і професійної мотивації, усвідомлення соціальної 
необхідності і цінності професії. 

Освітній процес має бути побудований таким чином, щоб, по-перше, 
забезпечити взаємодію викладача і студента, розвиток пізнавальної мотивації 
та інтересу майбутніх фахівців як до навчання, так і до майбутньої професії; по-
друге, стимулювати студентів до активного засвоєння і творчого застосування 
знань та вмінь; по-третє, виховання професійно важливих якостей особистості, 
що досягається шляхом відбору відповідного змісту та варіативного 
застосування викладачем комплексу традиційних та інноваційних методів, 
прийомів та організаційних форм навчання. 

Процес навчання у закладі вищої освіти дозволяє сформувати у майбутніх 
спеціалістів потрібні у професійній діяльності знання, уміння, навички, 
виховати та розвинути професійно важливі якості особистості.  

Підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності здійснюється через 
засвоєння студентами таких елементів змісту підготовки: знання, що складають 
основу професійної діяльності, а також досвід здійснення способів діяльності, на 
основі якого формуються уміння і навички професійної діяльності, творчої 
діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів професійної діяльності. 

На основі відповідних знань у студентів формується система понять, 
уявлень, закономірностей з різних галузей наук, що складають наукову основу 
майбутньої професійної діяльності.  

Досвід здійснення способів діяльності забезпечує формування у студентів 
умінь та навичок професійної діяльності через застосування набутих знань, 
сприяє формуванню готовності до виконання конкретних дій та оволодіння 
різними способами їх виконання.  

Досвід творчої діяльності забезпечує перетворення, зміну якості виконання 
умінь та навичок майбутньої професійної діяльності. Цей елемент змісту 
підготовки сприяє творчому ставленню, пошуку нестандартних підходів та 
рішень при виконанні навчальних та професійних завдань.  

Досвід емоційно-ціннісного ставлення виконує функцію оцінки людиною 
значення тих чи інших об’єктів професійної діяльності, формування і 
визначення ставлення до цих об’єктів, впливає на мотивацію, інтереси, потреби 
особистості, розуміння соціальної цінності професії [1]. 

Засвоєння студентами зазначених елементів змісту підготовки здійснюється 
за допомогою комплексу традиційних та інноваційних методів та 
організаційних форм навчання. 

Вибір певної сукупності методів та організаційних форм підготовки до 
професійної діяльності здійснюється з урахуванням мети підготовки, змісту 
навчальної дисципліни, специфіки самої професійної діяльності та вимог до 
якості підготовки фахівців відповідної спеціальності. 

Підготовка студентів до професійної діяльності передбачає варіативне 
застосування комплексу методів та форм і дозволяє організувати взаємодію 
викладача і студента так, щоб стимулювати й активізувати самостійну 
пізнавальну діяльність студента.  

Форми та методи організації освітнього процесу підготовки майбутніх 
фахівців, серед яких необхідно відзначити такі: розв’язання професійних 
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ситуацій, ділові та рольові ігри, тактичні навчання; тренінг, мають носити 
розвивальний характер, спрямовані на відтворення, моделювання умов 
майбутньої професійної діяльності; поєднання теоретичних знань з їх 
практичним застосуванням вже під час навчання у закладі вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання. 

Вдосконалити рівень підготовки майбутніх фахівців можна шляхом 
використання в освітньому процесі мультимедійних засобів навчання, які 
сприяють здобуттю професійних знань, удосконаленню вмінь та навичок у 
майбутніх професіоналів. 

Найпоширенішим є такий вид мультимедійних засобів як мультимедійна 
навчальна презентація, під якою розуміють електронну допомогу, яку 
розроблено засобами мультимедійних технологій для заняття з комп’ютерним 
супроводом, з презентаційними можливостями, що виконує роль наочного 
представлення матеріалу за допомогою комп’ютера. Її використання в 
освітньому процесі дозволяє реалізувати такі форм роботи: кероване відкриття 
знань, де пояснення здійснюється викладачем і супроводжується показом 
мультимедійної навчальної презентації; кероване представлення знань, яке 
може бути використане в проектних методах для студента або у навчальній 
групі, розкриває суть питання решти частини групи, що навчається; самостійне 
відкриття знання, що передбачає самостійну роботу у навчанні, з 
ознайомленням із новим навчальним змістом [2, с. 242]. 

Для підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців в освітньому процесі 
також використовують мультимедійні навчальні програми й мультимедійні 
тренажери. 

Мультимедійні навчальні програми використовуються для набуття 
студентами нових знань, практичних умінь і навичок роботи. Перед 
використанням мультимедійної навчальної програми відбувається вивчення 
теоретичного курсу; студент отримує основні знання про систему і правила 
роботи з нею, лише потім – безпосередня робота з мультимедійною 
навчальною програмою або мультимедійним тренажером під керівництвом 
викладача або самостійно. 

Мультимедійні тренажери допомагають формувати практичні уміння і 
навички студента, сприяють використанню ним теоретичних знань у процесі 
самостійної практичної роботи, розвивають слухову, зорову і моторну пам’ять, 
дозволяють краще зрозуміти принцип роботи явищ, які вивчаються. 

Здійснення підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності 
охоплює аудиторну і позааудиторну фази.  

Аудиторна фаза підготовки включає в себе етапи, які забезпечують 

ознайомлення студентів зі змістом майбутньої професійної діяльності, його 

засвоєння та застосування у навчальній практиці, тобто під час аудиторних 

занять (лекційних, семінарських та практичних). 

Позааудиторна фаза підготовки передбачає самостійне застосування 
майбутніми фахівцями засвоєного змісту підготовки у практичній діяльності під 

час практичних занять та проходження практики, безпосередньо виконуючи 

професійні обов’язки в реальних умовах професійної діяльності. 
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 З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

Прийняття Державного стандарту і навчально-виховних програм Нової 
української школи (2018 р.) орієнтує педагогічну громадськість на необхідність 
упровадження компетентнісного підходу до навчання. Серед ключових 
компетентностей, що мають бути сформованими в здобувачів освіти, 
пріоритетність віддається вільному володінню державною мовою. Тому на 
сьогодні нагальною проблемою є вирішення питання підвищення вимог до 
рівня викладання української мови особливо в тих закладах освіти, де вона 
вивчається як друга. 

З метою інтенсифікації процесу вивчення української мови як державної в 
класах з російською мовою навчання і забезпечення сформованості основ 
комунікативної, лінгвістичної та читацької компетентностей учнів на рівні шкіл 
з українською мовою навчання, а також реалізації завдань підготовки 
молодших школярів до засвоєння систематичного теоретико-практичного 
курсу української мови та літературного читання в основній школі 
співробітниками лабораторії методичного забезпечення безперервної системної 
освіти школа – вищий навчальний заклад Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було створено новий підручник 
«Українська мова та читання» для 4 класу з російською мовою навчання. 

Підручник складається з двох частин, кожна з яких спрямована на 
забезпечення окремих напрямів мовно-літературної галузі та має свої 
особливості щодо концептуальних підходів у доборі й подачі навчального 
матеріалу. 

Частина 1 призначена для розширення кола знань учнів з української мови з 
опорою на вивчений на уроках російської мови лексико-граматичний матеріал. 
Відповідно до чинної програми центральною темою, що вивчається на уроках 
української мови в 4 класі, є тема «Частини мови». Ця тема є провідною і на 
уроках російської мови. Тому навчальні вправи, вміщені в підручнику, 
спрямовані на те, щоб спонукати учнів до мовного аналізу, міркування в процесі 
спостереження за мовним матеріалом, висновків з опорою на знання з 
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російської мови щодо їх транспозиції або корекції при перенесенні на матеріал 
української мови. Правила, зміст яких повністю збігається в обох мовах, 
подаються після того, як діти виконають практичне завдання. Правильність 
виконання вправи підтверджується текстом відповідного правила. Це 
сприятиме розвитку в учнів навичок українського мовлення, уміння 
формулювати відоме з уроків російської мови правило українською. 

Основним напрямом роботи в 4 класі є узагальнення вивченого. Тому 
навчальний матеріал більшості уроків подається за такою схемою:  

1) виконання вправи, спрямованої на спостереження за мовним 
матеріалом;  

2) звернення до знань з російської мови;  
3) висновок про особливості української мови;  
4) ознайомлення з правилом;  
5) самостійне виконання завдань на вивчене правило, спрямованих на 

удосконалення орфографічних навичок;  
6) перевірка виконаного завдання за алгоритмом, поданим у вигляді 

зорової опори. 
Така система роботи дозволить закріпити в учнів набуті знання і 

сформувати уміння їх практичного застосування. Зорові опори, надані в 
підручнику, дозволять дітям краще запам’ятати виучуваний матеріал і більш 
упевнено почуватися на уроках української мови в основній школі. 

Формування інтересу до вивчення української мови забезпечується завдяки 
використанню в підручнику різноманітного пізнавального матеріалу, 
пов’язаного з історичними фактами, життям і творчістю відомих українських 
художників і письменників, особливостями флори і фауни нашої країни. З 
метою збагачення словникового запасу учнів, розширення їхніх знань з історії, 
культури України в підручнику вводиться рубрика «Мовна скарбничка». Таким 
чином, уміщені в посібнику текстові матеріали дозволяють не лише 
вдосконалювати мовні й мовленнєві уміння й навички учнів, а й сприяють 
їхньому всебічному розвитку. 

У підручнику послідовно реалізується ідея формування комунікативної 
компетентності учнів. Це забезпечується, передусім, використанням авторських 
текстів, які є зразками для наслідування, а також вправами творчого характеру, 
спрямованими на розвиток навичок переказу і самостійного створення текстів 
різних типів. Мотивація навчальної діяльності на уроках розвитку зв’язного 
мовлення досягається завдяки сприйняттю авторського тексту. Підготовча 
лексична робота здійснюється у ході виконання спеціально дібраних вправ, 
спрямованих на активізацію словникового запасу учнів образними словами і 
виразами. Остання вправа уроку орієнтує дітей на самостійне складання тексту. 
З метою забезпечення диференційованого підходу в підручнику учням 
пропонуються різноманітні допоміжні матеріали у вигляді схем, опорних слів, 
плану, поданого початку або кінцівки тощо. Наявні в підручнику опори 
дозволять учням під час здійснення творчих переказів і складання власних 
текстів виявити той рівень самостійності, який відповідає їхнім індивідуальним 
можливостям. 
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Значна увага в підручнику приділяється роботі з навчального перекладу, 
удосконалення навичок редагування текстів. 

Частина 2 підручника спрямована на формування читацької компетентності 
четвертокласників, що пов’язана із застосуванням знань і умінь та бажанням 
діяти. Тобто це не тільки «знаю», «умію», а ще «роблю», «хочу робити», «знаю 
як».  

Формування читацької компетентності на уроках літературного читання 
значною мірою залежить від способу структурування навчального матеріалу. 
Художня література в підручнику представлена з урахуванням історичної 
ретроспективи:  від фольклору до літератури ХІХ, ХХ століття і творів сучасних 
авторів. Така побудова дає можливість сформувати первинні уявлення дітей про 
історичний процес, особливості творчості письменників, які були сучасниками, 
краще підготувати учнів до сприймання художніх творів. 

Однак така побудова потребує корегування основних літературознавчих і 
методичних принципів, а саме: 

• у центрі уваги навчальної дисципліни «Літературне читання» 
перебуває не тема, а художній текст, який має розглядатися не як педагогічна 
ілюстрація до морального аспекту людського життя, а як твір мистецтва, що має 
самоцінність; 

• якщо художній твір має самоцінність, то це вимагає відповідного 
ставлення до нього, перш за все, дорослого читача, який організовує читання 
учнів. Це змінює методичні підходи до роботи над творами. Аналізувати треба 
цілісні твори, які не зазнали скорочень та інших втручань в авторський текст (як 
виняток – використання уривків, що отримали статус самостійного твору в 
дитячій літературі, наприклад, уривок з поеми Т. Шевченка «Сон» у дитячому 
читанні відомий як вірш  «Світає! Край неба палає»); 

• якщо літературний текст розглядається як твір мистецтва, то 
втрачають сенс традиційні для курсу «Читання» завдання та запитання, а саме: 
«Вигадай свій заголовок до цього твору» (краще спитати «Як ти гадаєш, чому 
автор назвав твір саме так?»), «Як би ти вчинив на місці головного героя?» 
(краще «Як ти гадаєш, чому головний герой зробив саме так?»), «Запропонуй 
власну кінцівку твору» або «Як би ти закінчив цей твір?» (краще «Як ти гадаєш, 
чому автор закінчив твір саме так?»); 

• особливого значення набуває приклад дорослого читача, який 
постійно демонструє зразок зацікавленого читання та міркування над 
прочитаним, який стає співрозмовником читача-початківця в літературній 
бесіді; 

• більше уваги має приділятися авторові твору. Однак це не повинно 
перетворитися на заучування дат життя, біографічних розповідей тощо. На 
першому місці для учня початкової школи має залишатися художній твір, а 
знання про автора покликані допомогти краще зрозуміти його зміст, уточнити 
уявлення про героїв, їхні вчинки, обставини, за яких розгортається дія;  

• знайомство учнів з деякими фактами з життя письменника зазвичай 
відбувається шляхом розповіді вчителя або опрацювання біографічної 
довідкової статті. Робота над статтями на уроках літературного читання вимагає 
застосування функціонального читання, що відрізняється від читання художніх 
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творів. На організацію такої роботи націлює методичний апарат нашого 
підручника. Він також спрямований на забезпечення знання учнями прізвищ 
та імен авторів, заголовків творів, жанрів, тем, на які вони писали, що складають 
основу читацької обізнаності або читацького кругозору, на яких ґрунтується 
читацька культура і читацька компетентність. 

Оскільки читацька компетентність формується не тільки в урочний час, у 
підручнику міститься багато завдань, спрямованих на набуття учнями читацької 
самостійності. Четвертокласники отримують рекомендації щодо знайомства з 
творчістю як українських, так і зарубіжних авторів, що дозволить сформувати в 
них багатомовну читацьку компетентність.  

Аудіосупровід, поданий до обох частин підручника, спрямований на: 
а) забезпечення учнів зразками орфоепічної вимови українських слів з 

метою запобігання міжмовної інтерференції та підвищення культури усного 
українського мовлення; 

б) залучення учнів до сприйняття зразків виразного читання з метою 
підвищення емоційного впливу фольклорних і літературних творів; 

в) удосконалення навичок виразного читання віршованих творів на основі 
наслідування. 

Підручник є досить зручним для планування і проведення уроку вчителем. 
Педагог знайде в ньому необхідний матеріал для створення позитивної 
мотивації щодо вивчення тієї чи іншої теми. Подані в підручнику завдання 
допоможуть легко визначитися з логікою подачі навчального матеріалу. Їх 
послідовне виконання дозволить забезпечити досягнення основної мети уроку. 
Це створює сприятливі умови для засвоєння учнями знань як у процесі 
домашнього, так і дистанційного навчання. 

 
УДК 378.095 (371.4) 

Г. П. Євсєєва 
доктор наук з державного управління, професор 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
м. Дніпро, Україна 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОЛОДІ: 

 З ДОСВІДУ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, 
підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. 
Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки 
як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної 
культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу 
громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої 
політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і 
техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. 

Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науково-технічну 
діяльність «інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними 
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формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-
конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, 
виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також 
інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до 
стадії практичного їх використання» [1]. 

Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і 
розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і 
виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку 
суспільства, культури, економіки. Здійснення заходів щодо підтримки наукових 
досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових 
шкіл – це бодай одне з найважливіших напрямів роботи сучасного вищого 
навчального закладу. 

Забезпечення підготовки у ВНЗ кваліфікованих фахівців, наукових та 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень 
науково-технічного прогресу без системної виховної, навіть більше, 
патріотично-виховної чи громадянсько-виховної складової, просто неможливе.  

Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої 
школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та 
проведення соціально-економічних перетворень у сучасних умовах існування 
Української держави потребує системного підходу до виховання молоді у виші. 
Саме такий підхід сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав 
дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок 
високотехнологічної продукції. А це підіймає престиж як самого студента так і 
академії в цілому. 

У цьому аспекті важливим є організація інформаційної та видавничої 
діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової 
інформації, мережу Інтернет дозволяє студентській молоді розширювати коло 
науково-навчальних інтересів, сприяє засвоєнню глибоких науково-
професійних знань та допомагає вийти на європейський освітянський простір. 

Потенційною і новаторською складовою науково-технічного потенціалу 
ВНЗ є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства 
передбачає науково-дослідну діяльність, що входить до графіку навчального 
процесу (курсові та дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, 
виробнича практика з елементами дослідницького характеру) та роботу, що 
індивідуально виконується поза графіком навчального процесу, зокрема, 
організація науково-практичних студентських конференцій та робота в 
наукових гуртках [2]. Саме у ході підготовки та організації заходів у межах 
науково-практичної конференції чи наукового гуртка студенти виховують у собі 
такі необхідні для майбутнього виробничника риси – відповідальність, 
професійна компетентність, організованість, соціально-політична обізнаність 
тощо.  

Виховання студентів стає ефективним лише тоді, коли воно тісно пов'язане з 
навчанням. Коли студенти залучені до наукової, винахідницької, художньої 
творчості, громадської діяльності. Виховувати слід передусім ділом, а не словом. 
Вихователь мусить бути не ментором, котрий нав'язує студентам власні думки й 
уявлення, а фасилітатором, який спрямовує пізнавальний процес, допомагає 
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молоді зорієнтуватися в інформації, виробляє спосіб її пошуку. Виховання має 
спонукати, а не підганяти. Основна наша енергія направлена не на повчання 
студентів і на постійний суворий  контроль за тим, як вони себе поводять, а на  
створення  здорового студентського  колективу, тобто такого колективу, де 
кожний його член здатний повною мірою розкрити свою індивідуальність. 

Сутність найбільш ефективного підходу до виховання студентів ми вбачаємо 
в тому, що б виховання повинно здійснюватися в процесі колективного впливу. 
Виховання має забезпечуватися не стільки словом, скільки  ділом. У ході цікавої 
для всіх справи виховуються колективізм, повага до загальнолюдських 
гуманістичних принципів, любов до мистецтва, звичка до творчого процесу й 
багато  інших позитивних якостей, без яких не може існувати інтелігентна 
людина й сучасний фахівець. Прикладом такого виховання можна назвати цілу 
низку наукових студентських гуртків, які працюють в Академії. Як зразковий 
слід відзначити роботу наукового гуртка «Простір слова», яким керує доцент 
кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності 
Лариса Богуславська. Засідання гуртка відбуваються щомісячно. Тематика 
зустрічей різноманітна від філософії Григорія Сковороди до життя і діяльності 
українських винахідників. Головна мета учасників наукового гуртка не тільки 
досліджувати маловідомі сторінки української історії, мистецтва, літератури та 
інтелектуальної власності, а й навчитися захищати власну точку зору в ході 
наукових дискусій, набути майстерності словесного простору.  

Безпосередньо вихованням студентів опікуються адміністрація, куратори 
(керівники академічних груп), органи студентського самоврядування, 
профспілковий комітет, музей історії академії, бібліотека, студентський клуб, 
спортивні секції, багатотиражна газета «Молодий будівельник», міжнародний 
відділ, рада ветеранів, кафедри суспільних наук, передусім кафедра 
українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, яка опікується 
методичним забезпеченням виховної роботи. Викладачі гуманітарних кафедр 
подають приклад в організації національного виховання студентської молоді, 
виступають зі статтями у засобах масової інформації, сумлінно ставляться до 
керівництва студентськими академічними групами, допомагають студкому 
академії у розвитку студентського самоврядування тощо.  

Питання вдосконалення виховної роботи в академії глибоко аналізуються  
на засіданнях Вченої ради ПДАБА  у жовтні кожного року, Методичної ради 
академії та вчених рад факультетів. За підсумками кожного навчального року в 
академії випускається збірник статей щодо досвіду виховної роботи на 
факультетах і в академічних групах. Раз на два роки в академії зорганізується 
проведення всеукраїнська науково-практична конференція з виховної 
проблематики: «Формування української технічної еліти в ході викладання 
суспільних наук у вищих технічних  навчальних закладах України». На якій 
обговорюються актуальні питання виховного процесу: «кого можна вважати 
інтелігентною людиною», «хто така технічна еліта України» тощо.  

На наш погляд, варто організувати виховну роботу таким чином, щоб усі без 
винятку студенти не лише займалися своєю основною справою навчанням, але 
й брали участь у роботі наукових колективів та були учасниками суспільно 
корисних акцій, словом, формували себе як активні громадяни своєї країни.  
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Отже, якщо навчання – це основа підготовки фахівця, то душею цього 
процесу є виховання. Наскільки б глибокими не були знання спеціаліста, 
наскільки б добре він не оволодів тією чи іншою професією, він буде поганим 
працівником, якщо його знання та навички не матимуть суспільного значення, 
якщо він не буде мати необхідних моральних і політичних якостей. Цією 
аксіомою ми керуємось під час нашої роботи й отримуємо задоволення, коли 
нам вдається досягти нашої головної педагогічної мети у вихованні студентської 
молоді. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб активним учасником 
виховання студентів став кожний професор і доцент; щоб виховний процес був 
безперервним – і під час навчання, і в позааудиторний час, і офлайн, і онлайн; 
необхідно, щоб кожний учасник цього процесу пам’ятав, що він виховує своєю 
поведінкою, кожним своїм словом і кожним своїм ділом. 
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(From the experience of organizing the educational process  
at the Faculty of Social and Humanitarian Technologies NTU "KhPI") 

For the first time, a previously unknown SARS-CoV-2 virus, which causes the 
coronavirus disease COVID-19, was detected in fluid samples taken from the lungs of a 
group of patients with pneumonia in Chinese Wuhan in December 2019. This is a 
dangerous disease that can occur both in the form of an acute respiratory viral 
infection of a mild course, and in a severe form. The virus is capable of infecting 
various organs through direct infection or through the body's immune response. At the 
same time, the spread of coronavirus infection turned out to be quite high, which, of 
course, was facilitated by the mobility of the inhabitants of our planet. Already on 
March 3, 2020, a message appeared in Ukraine about the first confirmed case of 
COVID-19 coronavirus infection, detected in the Chernivtsi region. On March 11, 
2020, the spread of the virus was declared a pandemic by the World Health 
Organization. In this regard, on March 25, the Cabinet of Ministers of Ukraine 
introduced an emergency situation throughout Ukraine for the period until April 24, 
which was then continued until May 11. 

In NTU "KhPI", in accordance with the order of March 12, 2020, quarantine 
measures were introduced to prevent the spread of coronavirus infection for period 
from March 12, 2020 to April 3, 2020, which were subsequently extended until the 
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end of academic year. Despite the preliminary work on providing distance learning, 
unfortunately, not everyone was ready for a practical solution to this task. In spring 
semester of 2019 / 2020 academic year, various videoconferencing servers (Zoom, 
Skype, Google Meet, Discord) were used for lectures and practical exercises, and all 
kinds of instant messengers (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger) were 
used for consultations. 

In summer of 2020, situation with incidence of coronavirus infection COVID-19 
somewhat stabilized and classes at NTU "KhPI" were started from September 1st in 
"offline" mode. However, due to deterioration of the epidemiological situation in 
Ukraine and in accordance with recommendations of Ministry of Education and 
Science and Ministry of Health, on October 15, 2020, an order was issued to switch to 
distance learning, which lasted until the end of fall semester of 2020/2021 academic 
year. The educational process in spring semester of this academic year began in a 
blended form of learning (streaming lectures in online mode, practical and laboratory 
classes in offline mode). 

To ensure the quality of education in conditions of quarantine restrictions, NTU 
"KhPI" carried out a number of measures: 

1) "Procedure for organizing flow, semester control and certification of students 
using distance learning technologies" (order dated May 29, 2020) was developed and 
adopted, which confirmed the legality of using various data transfer services for 
interaction between students and teachers. After introduction of this "Procedure", the 
university faced problems of monitoring conduct of classes and recording student 
attendance in "online" mode, since a large number of various videoconferencing 
services were used, which do not always automatically collect information about 
participants. In addition, in many videoconferencing services there are certain 
restrictions on duration of conference and number of its participants, which negatively 
affected comfort of all participants in educational process. Taking into account all 
factors, it was decided to streamline use of distance learning tools at NTU "KhPI". 

2) based on experience of work in spring semester of 2019/2020 academic year, 
taking into account difficulties that arose, by October 2020, Scientific Council of NTU 
"KhPI" was developed and adopted by Academic Council of NTU "KPI" "Regulations 
on system of corporate communication" (approved by order of October 19, 2020). The 
Office365 platform was taken as basis for information exchange, which is used in 
accordance with the agreement between NTU "KhPI" and Microsoft Corporation. 
Office365 provides an intuitive and easy-to-use solution for organizing and configuring 
email servers for students and university staff, complemented by a set of custom 
services for interaction and collaboration. At present, this platform has combined over 
20 services and software products from Microsoft, the license to which is provided free 
of charge within the educational program. This is a completely "cloudy" product that 
allows you to solve such important tasks for organizing the learning process as creating 
an online schedule for couples, available via a direct link both in the student's and 
teacher's personal emails, and on MS Team video conference support server; 
organization of personal and shared file storages and creation of space for 
collaboration both between university departments and between teacher and 
corresponding groups of students. The advantages of this platform can also be 
attributed to availability of free cloud storage for mail server with a volume of 50 Gb 
and for OneDrive service with a volume of 1 Tb, which allows you to store all the 
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materials necessary for conducting classes in cloud storage, which can be accessed 
from anywhere in the world using various devices (stationary PCs, laptops, tablets and 
smartphones). In addition, in future, Office365 user account can be used as a reliable 
user identifier for other information systems of the university (for example, as a login 
for an account in student's electronic cabinet system). To implement this platform for 
period from March 3, 2020 to September 30, 2020, accounts were created and 
activated for this system for all teachers and students of NTU "KhPI", departments and 
divisions. 

In course of working with this platform, the following applications proved to be the 
most convenient and promising: 

1) MS Teams is a video conferencing server that allows you to create conferences at 
right time, required duration and does not have, under the license for educational 
organizations, restrictions on participant’s number, which made it possible to conduct 
lectures and practical sessions with great comfort and convenience.  

2) MS OneNote for Education is a collaboration space containing sections with 
different access levels: teachers' work space (not available to students), shared 
workspace, course materials, student sections by their number (each named section is 
available only to one student and all teachers for reading and editing). This application 
allows you to organically organize space for completing and delivering individual 
assignments. 

3) MS OneDrive is a personal cloud storage of each participant in educational 
process, which allows you to catalog and store necessary information with subsequent 
access to it from any device that supports Internet. 

However, in course of using this platform, some disadvantages were identified: the 
platform itself and its services are quite demanding on characteristics of device on 
which they are used. For example, recommended PC specifications for comfortable use 
of Teams and OneNote servers are Windows 10 and at least 4 Gb of RAM, which is not 
always feasible as part of educational process. 

It was recommended to use Microsoft Power Point for lectures. At same time, 
presentation of material and demonstration of accompanying slides were proposed to 
be carried out in following order: 

1st slide – the topic of lecture; 
2nd slide – lecture outline; 
3rd – n-th slides (45-60 slides in total) – main material of lecture; 
n + 1th slide – main results of material read. 
On slides, in addition to illustrations, tables and formulas, it is advisable to display 

text fragments with basic terms, concepts and definitions. This will allow students to 
use lecture presentations in their self-study process. 

In addition, it was recommended to start each lesson with a blitz-survey of 
students based on material of previous lecture (8-12 questions). It is better to form 
questions on separate slides, in some cases associative illustrations may be given on 
these slides. After student's answer, a slide with expanded correct answer is displayed, 
which allows students to assess level of their knowledge. 

Summarizing the experience of organizing and conducting classes in remote 
mode, the following can be noted: the effectiveness of online classes can be ensured 
only with availability of appropriate software and technical support, both on side of 
student and on side of teacher; conducting seminars, practical and laboratory classes is 
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significantly limited by lack of active interaction between teacher and students, which 
does not allow keeping students in a major mood, encouraging initiative, controlling 
changes in psychological climate of the team and adequately reacting to them; distance 
learning destroys ties in student collective, which reduces activity of its individual 
members in educational process, in performing creative tasks, in discussing urgent 
problems, and also worsens academic discipline. 
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ДЛЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ “SOFT SKILLS” 

Анотація. Сучасний ринок праці вимагає від майбутніх фахівців все більш 
широкого кола знань та вмінь для успішного працевлаштування. Дана 
тенденція робить виклик закладам вищої освіти та підвищує сподівання та 
очікування студентів. В жорстких умовах конкуренції на ринку праці для 
майбутніх фахівців ставляться завдання, що стосуються не лише технічних 
знань та вмінь (“hard skills” або “тверді навички”), які пов'язані з професійною 
діяльністю. Вища освіта повинна забезпечувати не лише “тверді навички” для 
студента, але й “м’які навички”. “Soft skills” відіграють не менш важливу роль у 
успішній кар'єрі ніж “hard skills”, та допомагають під час соціальної взаємодії в 
суспільстві. Головною метою дослідження було дослідити які саме “м'які 
навички” найбільш затребувані на ринку праці та як саме їх розвивати в межах 
освітніх компонентів, що викладаються в закладах вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Складний економічний стан 
України суттєво погіршує ситуацію на ринку праці, спостерігається дисбаланс 
між попитом та пропозицією. Тому вимоги до випускників вищих навчальних 
закладів значно підвищуються. Роботодавці суттєво зменшують кількість 
штатних працівників, що безпосередньо негативно впливає на ринок праці та 
посилює конкуренцію серед претендентів на працевлаштування. Для того, щоб 
бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, випускнику закладу 
вищої освіти необхідно володіти так званими “твердими” та “м'якими” 
навичками.  

«Жорсткі» навички - це технічні й професійні знання, вміння та навички, 
яким можливо навчити в коледжі або закладі вищої освіти, легко виміряти та 
перевірити, вони є досить об’єктивними.  

“М’які” навички - універсальні компетенції, так звані “нетехнічні навички”, 
які є нематеріальними. Їх складно виміряти кількісними показниками, а тому їх 
оцінка носить суб’єктивний характер. Багато атрибутів м’яких навичок визнано 
нашим суспільством. Деякі з них є виграшними, характеризуються навичками 
спілкування, організацією, лідерством, логікою, зусиллями, груповими 
навичками та етикою. М’які навички виникли серед термінів соціології, що 
описують еквалайзер (коефіцієнт емоційного інтелекту) людини, який можна 
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поділити на соціальне життя, спілкування, словесні висловлювання, звички, 
доброзичливість та оптимізацію. М'які навички можна розділити на дві групи: 
внутрішньоособистісні навички та міжособистісні навички. Внутрішні особисті 
навички стосуються здатності особистості керувати собою для оптимального 
розвитку робіт, наприклад, управління часом, управління стресом та творче 
мислення. Тим часом, особисті навички визначаються як навички особистості в 
управлінні своїми стосунками з іншими для оптимального розвитку роботи, 
тобто: здатність мотивувати, вести та вести переговори. Внутрішньоособисті 
навички - це ті вміння та комунікації, які відбуваються у власній свідомості 
людини, а міжособистісні вміння - це навички, що стосуються взаємодії з 
іншими людьми чи особистостями [1-6]. 

Існує безліч атрибутів м’яких навичок, якими володіє кожна людина на 
різному рівні. Це пов’язано з різними звичками мислити, говорити, діяти та 
приймати певне ставлення до різних ситуацій. Ці навички можуть розвиватися, 
коли людина звикає застосовувати їх, поки нарешті їх не можна вважати звичкою. 
За даними Центру навчання та розвитку підприємництва, Галіфакс, Нова 
Шотландія, існує 23 атрибути м’яких навичок, що домінують у можливостях 
працевлаштування. У цьому дослідженні використовуються ці 23 атрибути. Їх 
можна згрупувати за внутрішніми та міжособистісними навичками [1]. 

Внутрішні “м'які” навички: ініціативність, етика/чесність, критичне 
мислення, бажання навчатись, рішучість, мотивація, ентузіазм, креативність, 
здатність до аналізу, стресостійкість, самоврядування, здатність до вирішення 
проблем, здатність до узагальнення, незалежність, стійкість, управління часом. 

Міжособистісні “м'які” навички: надійність, вербальна комунікація, 
співробітництво, гнучкість, робота в команді, здатність слухати, здатність 
логічно аргументувати. 

У блозі пані Лори Брюер, спеціаліста з розвитку навичок для зайнятості 
молоді в Міжнародній організації праці , розповідається , які компетенції та 
навички необхідні для того, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному 
ринку праці. За наведеними даними нещодавніх опитувань, у претендентах 
роботодавці шукають не лише досвід роботи, але й «м’які» навички, зокрема 
виділено шість найзатребуваніших з них: 

 гнучкість / здатність адаптуватись; 
 навички спілкування; 
 уміння вирішувати проблемні ситуації; 
 креативність; 
 навички міжособистісних відносин; 
 вміння працювати в команді. 
Слід також зазначити, що результати досліджень, які проведені в 

Гарвардському університеті та в Стенфордському дослідному інституті, свідчать 
про те, що професійна успішність завдяки «hard skills» складає лише 15 %, в той 
час коли «soft skills» визначається у 85 % [4].   

Зважаючи на вищесказане, перед ЗВО постає важливе завдання - 
розвинення у студентів  «soft skills». Існує декілька шляхів: введення в освітні 
програми нових дисциплін, в освітні компоненти - змістовні модулі, які будуть 
сприяти розвитку «soft skills», проведення тренінгів, курсів, семінарів тощо. Слід 
зазначити, що спілкування з професорсько-викладацьким складом, 
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допоміжним персоналом, спільне виконання наукових досліджень та 
підготовка до їх презентаций на конференціях різного рівня поступово розвиває 
«soft skills» у студентів. Також зацікавленість та активна участь студентів в 
гуртках, спілках, громадських об'єднаннях, студентському самоврядуванні 
значно сприяє та підвищує опанування  «soft skills».  

Після того, як визначені атрибути м’яких навичок, які потрібно буде 
підтримувати та розвивати для кожного типу особистості, модель навчання 
успішно працює. Ця модель ефективно покращує атрибути м'яких навичок 
студентів шляхом розуміння профілю когнітивного процесу при вирішенні 
різних завдань на основі типів особистості. В моделі застосовано принцип 
системи управління м’якими навичками, який вимагає, щоб вдосконалення 
м’яких навичок здійснювалось за допомогою процесів планування, виконання 
та оцінки. Іншим фактором є те, що вдосконалення атрибутів м’яких навичок 
робиться свідомо та цілеспрямовано. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 
ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

Серед основних глобальних викликів сучасної освіти дослідники називають 
глобалізацію, інтеграцію наукових знань, інноваційні освітні технології,  зміна 
традиційних завдань освіти та її модернізація, формування інформаційного 
суспільства, у якому провідним ресурсом виступають знання та інформація, що 
безпосередньо впливають на подальший розвиток сучасної цивілізації [1, с. 148]. 

В умовах інформаційного суспільства успішна підготовка науково-
педагогічних кадрів в Україні напряму залежить від діяльності науково-
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педагогічних шкіл (Далі - НПШ) у закладах вищої освіти. У ХХІ столітті Україна 
зіштовхнулася із проблемою відсутності напливу молодих талановитих 
науково-педагогічних кадрів і старіння основного науково-педагогічного 
персоналу. Залучення молодого покоління до науково-педагогічних досліджень 
наразі відбувається через НПШ, що створюються у різних закладах вищої освіти 
України. Діяльність НПШ регламентується правовими нормами, що містяться у 
Законах та підзаконних актах, зокрема Закон України «Про освіту» (2017), «Про 
вищу освіту» (2014), Положення «Про організацію наукової, науково-технічної 
діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації» (2006). 

Науково-педагогічну школу сьогодні розглядають як важливий рушій у 
розвитку науки і педагогічної практики, оскільки у сучасних умовах, не 
дивлячись на значну кількість способів поширення інформації та широкі 
можливості набуття освіти, становлення вченого рідко відбувається поза 
межами певного наукового об’єднання. 

Науково-педагогічна школа – це колектив учених на чолі з лідером, які 
працюють над перспективним науково-педагогічним напрямом або проблемою 
і мають визнання у науковому співтоваристві. 

Завданнями НПШ є формування наукового потенціалу – кандидатів та 
докторів педагогічних наук, підтримка і супровід здобувачів вищої освіти, які 
займаються науково-дослідницькою роботою. 

Серед основних функцій НПШ можна назвати такі: гносеологічна, 
методологічна, світоглядна, практична, педагогічна, дослідницька. 

Основними досягненнями роботи НПШ повинні стати: результати 
фундаментальних та прикладних досліджень; наукові публікації, зокрема 
монографії, наукові статті, підручники тощо; науково-технічна продукція – нові 
технології, методи, теорії тощо; визнання наукових досягнень представників 
школи (почесні звання, винагороди, конкурси, гранти, нагороди, індекс 
цитувань тощо); залучення до науково-педагогічних досліджень здобувачів 
вищої освіти; підготовка науково-педагогічних кадрів (доктори філософії та 
доктори наук). 

Науково-педагогічні школи формуються на основі авторської дослідницької 
програми, яка є результатом наукової діяльності засновника (керівника) чи його 
наступників, та розробляють  теоретико-методологічні засади відповідного 
науково-педагогічного напряму. 

Основними критеріями ідентифікації НПШ у сучасному освітньому 
просторі України дослідники визначають: наявність визнаного лідера НПШ, 
розробника науково-дослідної програми; наявність науково-дослідної 
програми, відмінної від інших НПШ; оригінальність та новизна наукових ідей 
представників НПШ в рамках її програми; єдність поглядів учасників НПШ 
щодо теоретичних основ її наукового напряму; підготовка науково-педагогічних 
кадрів, функціонування на базі НПШ аспірантури та/або докторантури; 
наявність фахового періодичного видання, що видається за ініціативи НПШ; 
організація та проведення з‘їздів, конференцій у межах реалізації науково-
дослідної програми; впровадження окремих напрямів реалізації науково-
дослідної програми НПШ у програми підготовки здобувачів вищої освіти; 
структура НПШ, яка реалізується через самоідентифікацію її учасників; 
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інтеграція теоретичних і практичних досягнень у вигляді вітчизняного та 
міжнародного визнання, захищених представниками НПШ дисертацій в межах 
тематики її програми тощо [2, с. 80-81].  

Окрім того, НПШ є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації, вони 
можуть представляти ЗВО на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, 
форумах, конференціях, педагогічних читаннях, а також свої досягнення на 
вітчизняному та міжнародному рівнях. Керівник та представники таких шкіл 
повинні скеровувати свою діяльність на формування позитивного іміджу, 
інноваційного розвитку та зміцнення кадрового потенціалу України. 

Отже, НПШ – неформальна інфраструктура вишу, необхідна для 
ефективних досліджень, нарощування і концентрації кадрового ресурсу 
наукової діяльності, запорука підготовки висококваліфікованих фахівців, 
ефективна форма вдосконалення професійної майстерності науково-
педагогічних кадрів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ФОРМ  І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Перехід від індустріального суспільства і простих технологічних операцій до 

постіндустріального глобалізаційного типу економіки вимагає великої кількості 
фахівців, здатних працювати в середовищі сучасних інтелектуальних 
автоматизованих систем і технологій в мінливих зовнішніх умовах, що 
змушують людину самостійно оцінювати ситуацію, прогнозувати і приймати 
відповідальні рішення. Пріоритет сьогодні отримують ті випускники, які 
системно-сформовані, як фахівці на основі інтелектуальних, комунікативних та 
моральних засадах, що дозволяють успішно організувати діяльність у широкому 
соціальному, економічному, культурному контекстах. За таких умов 
удосконалення процесу підготовки висококваліфікованих фахівців набуває 
подальшої актуальності, зростає їх результативність, вони розглядається як 
основний чинник освітньої державної політики. Технологічна 
конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя 
її населення напряму залежить від рівня професійної інженерно-технічної еліти. 

Найважливішою вимогою до випускника закладу вищої освіти є 
забезпеченість його професійними компетенціями. У традиційному розумінні 
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це визначається накопиченням знань, а також практичних навичок і умінь, 
перелік яких зафіксовано в відповідних стандартах та рекомендаціях. В 
сучасних умовах швидкого росту потреб особистості, ринку праці, сфер 
економіки, суспільства, освіта в державі повинна бути інноваційно-
спрямованою та компетентністною, враховуючи динамічність і глобалізаційні 
зміни. Компетентність – сформований ядро знань, навичок і умінь 
фундаментального і спеціального «профільного» характеру плюс сформований 
творче управлінське мислення [1;2]. Таке трактування професійних 
компетенцій веде до суттєвих змін у підходах до реалізації освітнього процесу. 
Формування творчого професійного потенціалу випускника ЗВО вимагає змін 
структури і змісту освітніх програм, використання нових педагогічних методів і 
технологій, а також нових критеріїв оцінки вступників на навчання і 
навчаються. При цьому магістратура як наукомісткий освітній інститут, може 
функціонувати лише в умовах, сприятливих для розвитку наукових досліджень. 
Досягнення високої якості бакалаврської та магістерської підготовки означає 
перебудову всього освітнього процесу в напрямі «навчання через дослідження» 
та «навчання через практику». Інтеграція  вищої професійної освіти України в 
Болонський процес, удосконалення системи вітчизняної освіти у вищих 
навчальних закладах та досягнення відповідності зі світовими стандартами 
обумовило перехід вищих навчальних закладів України на дворівневу систему 
освіти відповідно до державних освітніх стандартів нового покоління, що 
передбачає проведення навчання сьогодні за двома рівнями вищої освіти – 
перший «бакалаврський» та другий «магістерський». Довгі роки освітні 
стандарти в нашій країні були засновані на кваліфікаційному підході. Сьогодні 
ж підготовка фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватися на новій 
концептуальній основі в рамках компетентнісного підходу. Зміна парадигми 
вищої освіти на основі компетентностного підходу має за мету перенесення 
акцентів з організації навчального процесу на його кінцевий якісний результат. 
За таких умов в процесі навчання необхідно формувати не кваліфікації, а 
компетенції. Реалізація нового підходу до концепції освіти в українських умовах, 
а відтак,  необхідність формування компетенцій у студентів, вимагає 
однозначного концептуального розуміння і тлумачення нових понять 
«компетенція» і «компетентність» [3, с.26-28]. 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується інтенсивним пошуком 
нового в теорії та практиці. Цей процес зумовлений низкою протиріч, головне з 
яких – невідповідність традиційних методів і форм навчання і виховання нових 
тенденцій розвитку системи освіти, нинішнім соціально-економічним умовам 
розвитку суспільства, який породив цілий ряд об'єктивних інноваційних 
процесів. Необхідно формувати особистість, яка здатна до творчого, свідомого, 
самостійного визначення своєї діяльності, до саморегулювання, яке забезпечує 
досягнення цієї мети. які будуть здатні впроваджувати різні інновації в 
практичну діяльність. Але досягнення такого результату можливо лише за 
умови творчого підходу до організації навчання. які будуть здатні 
впроваджувати різні інновації в практичну діяльність. 

Держава повинна гарантувати якість освіти підтримуючи прагнення ЗВО 
створювати всі необхідні умови для надання якісних освітніх послуг, починаючи 
від комфортних та відповідно оснащених аудиторій, висококваліфікованих 
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викладачів-практиків до сприяння зі сторони держави дуальній освіті [4; 5]. 
Перехід на ринкові відносини поставив перед системою професійної освіти нові 
цілі, рішення яких бачиться в глибоких перетвореннях системи професійної 
освіти. Інноваційний характер освіти стає найважливішим інструментом в його 
конкуренції з іншими соціальними інститутами. У сучасній соціально-
економічний ситуації не тільки зміст, а й форми, технології навчання важливі 
для створення позитивної орієнтації магістрантів на освіту. Розвиток нових 
методів освіти стає нагальною необхідністю. Підвищення якості, доступності, 
ефективності освіти, його безперервний і інноваційний характер, зростання 
соціальної мобільності і активності студентів, їх «включення» в різні освітні 
середовища роблять систему освіти важливим фактором забезпечення 
висококваліфікованими інноваційно-налаштованими спеціалістами, які 
можуть і хочуть працювати на благо країни. 

Під інноваціями в освіті розуміється процес вдосконалення педагогічних 
технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання. В даний час 
інноваційна педагогічна діяльність є одним з істотних компонентів освітньої 
діяльності будь-якого навчального закладу. І це не випадково. Саме інноваційна 
діяльність не тільки створює основу для створення конкурентоспроможності тієї 
чи іншої установи на ринку освітніх послуг, але і визначає напрямки 
професійного зростання педагога, його творчого пошуку, реально сприяє 
особистісному зростанню вихованців. Тому інноваційна діяльність нерозривно 
пов'язана з науково-методичною діяльністю педагогів, навчально-
дослідницької здобувачів (в тому числі обов’язкова участь у стартап-проєктах) 

Головним завданням вищого навчального закладу на сучасному етапі є 
підготовка фахівців-бакалаврів та магістрів, здатних нестандартно, гнучко і 
глобалізаційно та своєчасно реагувати на зміни, які відбуваються в світі. Тому 
для їх підготовки до професійної діяльності в майбутньому і використовуються 
інноваційні методи навчання у ЗВО. Безумовно, що формування майбутнього 
фахівця відбувається у вузівських аудиторіях, трудомісткий процес підготовки 
кадрів базується на методиках навчання, від ступеня ефективності яких і 
залежить рівень компетентності майбутнього випускника. Традиційна методика 
передбачає спілкування викладача і здобувача вищої освіти, постійний 
контроль з боку викладача за навчальною діяльністю здобувача вищої освіти, 
контроль засвоєння навчального матеріалу. Іншими словами, результативність 
цього діалогу залежить від правильного алгоритму дій-завдань викладача: 
постановка навчальної мети і мотиваційних чинників для здобувача вищої 
освіти; здійснення передачі матеріалу певного змісту (лекції) і його 
інтерпретації для здобувачів (практичні заняття). При цьому викладач вирішує і 
функцію методичної опрацювання навчального матеріалу; контроль знань. 

Дана модель навчання носить директивний характер. При директивній 
моделі результат навчання розцінюється як передача обсягу знань за рахунок 
раціональної організації змісту навчального процесу, коли відбувається 
односторонній діалог, де активною стороною, яка ініціює потік інформації, 
виступає викладач. Відтворення отриманої інформації при цьому механічне: 
активність здобувача вищої освіти, його зацікавленість в процесі навчання і 
досягненні кінцевих результатів. На основі нових інформаційних і педагогічних 
технологій, методів навчання стало можливим змінити, причому радикально, 
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роль викладача, зробити його не тільки носієм знань, а й керівником, 
ініціатором самостійної творчої роботи здобувача вищої освіти, скажімо більше 
– виступити в якості провідника в різноманітті інформації, сприяючи 
самостійної виробленні у здобувача вищої освіти критеріїв і способів орієнтації, 
пошуку раціонального в інформативному потоці. Інакше, в нинішніх умовах 
розвитку ринку освітніх послуг і вимог епохи інформаційних технологій 
викладання має поєднувати в собі вироблені практикою директивну і сучасну, 
що носить інноваційний характер інтерактивну моделі навчання. Інтерактивна 
модель орієнтована на необхідність досягнення розуміння переданої 
інформації. Причому сам процес передачі інформації побудований на принципі 
взаємодії викладача та здобувача вищої освіти. Він передбачає велику 
активність учня, творче переосмислення їм отриманих відомостей [3]. 

Необхідно відзначити, що обидві розглянуті моделі навчання мають свої як 
позитивні, так і негативні моменти. Основні критерії інтерактивної моделі 
навчання: можливість неформальній дискусії, вільного викладу матеріалу, 
менше число лекцій, але більшу кількість практичних занять, ініціатива 
здобувача вищої освіти-магістра, наявність групових завдань, які вимагають 
колективних зусиль, постійний контроль під час семестру, виконання 
письмових робіт. 

Надзвичайно високу ефективність навчального процесу при викладанні 
економічних дисциплін для студентів інженерних спеціальностей, 
забезпечують наступні методи викладання: аналіз помилок, колізій, казусів; 
аудіовізуальний метод навчання; brainstorming («мозковий штурм»); діалог 
Сократа (Сократів діалог); «дерево рішень»; дискусія із запрошенням фахівців; 
ділова (рольова) гра (здобувачі перебувають у ролі економіста, менеджера, 
бухгалтера, продавця, покупця, споживача); «займи позицію»; коментарі, 
оцінка (або самооцінка) дій учасників; майстер-класи; метод аналізу і 
діагностики ситуації; метод проектів; публічний виступ; тренінги індивідуальні 
та групові (як окремих, так і комплексних навичок) та інші [6, с.57]. 

В наукових процесах вищих навчальних закладів, активізувалось 
проведення інтелектуальних рингів на основі інноваційного навчально-
виховного методу «Мозковий штурм» (брейнстормінг від англ. brain storming). 
Це метод організації спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою 
підвищення розумової активності учасників і пошуку цінних ідей, 
конструктивних рішень, розв'язання складних проблем або нестандартних 
ситуацій. Його доцільно застосовувати на самому початку розв'язання проблеми 
або якщо цей процес зайшов у глухий кут, то проблема формулюється у формі 
тези. На першому етапі учасники генерують свої ідеї та пропозиції. Наприклад: 
економічна доцільність проблеми децентралізації; моніторинг та проблеми 
соціально-економічного розвитку регіонів; економічна складова енергетичної 
безпеки України. Усі пропозиції фіксуються (на дошці або в вигляді 
презентацій). На другому етапі відбувається активне обговорення, здійснюється 
класифікація та відбір найбільш перспективних та цінних пропозицій.  

Таким чином, реорганізація системи вищої освіти передбачає стартову 
основу переходу до таких методів навчання, які засновані на 
конструктивістському, оперативному та дуалістичному підході. Дуальна освіта, 
яка сьогодні є поширеною в країнах Європейського союзу, набуває все більшої 
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популярності в Україні. Її суть заключається у поєднанні навчання з 
виробничою практикою. Метою – є підвищити якість підготовки майбутніх 
кваліфікованих спеціалістів з урахуванням вимог роботодавців у рамках 
організаційно-відмінних форм навчання з освоєнням сучасних інноваційних 
виробничих технологій та подолання розриву між теорією і практикою, освітою 
й виробництвом. Сучасна освіта повинна відповідати реальним потребам 
суспільства і міжнародним стандартам. 

В умовах ринкової економіки, знання основ економічної діяльності на 
практиці важливе не лише для здобувачів економічних спеціальностей, а й 
інженерних. Наразі значна кількість випускників інженерних спеціальностей 
працюють менеджерами з продажу сільськогосподарської техніки. А для того 
щоб інженерно-технічні кадри стали елітою, їм потрібно навчитися не лише 
розробляти товар, але і вміти його презентувати і продати. Якраз цьому і 
навчають сучасні економічні дисципліни. 

Отже, застосування інноваційних методик у навчальному процесі повинно 
бути направлене на формування діалогу з викладачем (активізація творчої 
співпраці викладача зі здобувачами), в результаті якого здобувач виконує 
практичні, проблемні завдання, відповідає на запитання, що розвивають 
аналітичне і критичне мислення, ставить запитання викладачеві та іншим 
учасникам, опановує мистецтво риторики та діалогу. Випускники ЗВО в 
сучасних умовах повинні вміти орієнтуватися в широкому колі економічних 
питань, оцінювати консервативні і позитивні тенденції суспільного розвитку, 
щоб самостійно визначити власну позицію в соціальних, економічних та 
політичних перетвореннях, бути готовими до практичної діяльності і мати 
певне світорозуміння. Саме на це спрямовані економічні дисципліни, адже 
сьогодні людина, яка не орієнтується в основах економіки «подібна до глухого, 
який намагається оцінювати музичний твір».  
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МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО КУРСУ 
НА ОСНОВІ ДІАЛЕКТИЧНОЇ МОДЕЛІ  
ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Забезпечення сприйняття сучасної наукової картини світу вимагає 
інновацій у найголовнішому - у змісті освіти та її структурі. В освітньому процесі 
повинні, насамперед, фігурувати такі наукові знання, засоби навчання, освітні 
технології й методики, дисципліни й курси, які здатні відображати 
фундаментальні моменти єдності процесів інтеграції й диференціації в науці. 

Розв'язання  поставленого  завдання  пропонується  здійснювати шляхом 
створення фундаментальних навчальних   курсів,  що орієнтовано  на 
формування загальної культури й на розвиток мислення, аж до створення на 
їхній основі єдиних циклів. Нову освітню парадигму орієнтовано на 
становлення компетентності, ерудиції, творчих започаткувань і культури 
особистості. Це є її головною відмінністю від колишньої системи набуття освіти, 
що ставить у главу кута знання, уміння, навички й виховання.  

Як основа фундаменталізації проголошується створення такої системи й 
структури освіти, пріоритетом якої є не прагматичні, вузькопрофільні знання, а 
методологічно важливі інваріантні знання, що довго живуть, сприяють 
цілісному  сприйняттю наукової картини навколишнього світу, 
інтелектуальному розквіту особистості і її адаптації у швидко мінливих 
соціально-економічних і  технологічних умовах. 

В умовах технічного університету концепція фундаменталізації професійної 
освіти містить у собі: формування ядра системи інваріантних методологічно 
важливих знань особистості, що забезпечує потенціал її професійної 
адаптивності як сутність процесу фундаменталізації [1]; безперервну 
математичну підготовку як засіб фундаменталізації інженерних дисциплін, що 
формує системні підходи й мову міждисциплінарного спілкування; 
спрямованість процесу на посилення фундаментальних, інваріантних 
складових інженерних дисциплін з метою підготовки фахівця, здатного швидко 
засвоювати й при необхідності створювати нові наукомісткі й культуроємні 
технології; відображення діалектики процесу взаємозв'язку фундаменталізації і 
якості підготовки фахівця як її кінцевого результату на основі реалізації у 
взаємодії методологічних принципів науковості, системності, цілісності й 
спадкоємності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80
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Дослідження в галузі створення цілісних циклів навчальних дисциплін 
перебувають на початковому етапі. На цьому шляху є істотні труднощі, що 
пов'язані з недостатнім взаєморозумінням речників різних наук і відсутністю 
єдиних методологічних і методичних підходів до викладання цих наук. Разом з 
тим об'єктивна необхідність реалізації ідеалів нової освітньої парадигми 
вимагає концентрації зусиль по розробці цих підходів і встановленню 
необхідного взаєморозуміння між ученими й викладачами в цій галузі. В 
остаточному підсумку прогрес у цьому напрямку може привести надалі до 
більш високого ступеня фундаменталізації освіти в цілому. 

Одним з можливих варіантів формування таких циклів в інженерній освіті є 
формування їх за напрямками професійної діяльності інженера, певними 
освітніми стандартами, з яких можна виокремити: проектно-конструкторську, 
виробничо-технологічну, науково-дослідну й організаційно-управлінську 
діяльності[2]. Крім того, можуть бути розроблені цілісні цикли за спеціальними 
напрямками діяльності, що обумовлено конкретною специфікою майбутньої 
діяльності фахівця. При цьому такі цикли можуть становити не тільки окремі 
навчальні курси, але й внутрішні цикли, що складаються із окремих навчальних 
дисциплін, що виконують якусь конкретну функцію усередині основного циклу. 

Прикладом такого цілісного   циклу   є   цикл проектно-конструкторської 
підготовки, що включає два послідовні й взаємозалежні етапи: проектування й 
конструювання[3]. Ці два види інженерної діяльності утворюють відповідно два 
внутрішні цикли проектно-конструкторської підготовки: цикл проектної 
підготовки й цикл конструкторської підготовки. 

Зупинимося на внутрішньому циклі конструкторської підготовки Першим 
етапом конструкторської підготовки в технічному вузі є геометрична підготовка 
майбутніх фахівців, що починається в першому семестрі й триває, у більшості 
спеціальностей, протягом двох семестрів. Геометрична підготовка 
забезпечується трьома навчальними дисциплінами: «нарисна геометрія», 
«інженерна графіка» і «комп'ютерна графіка». 

Теоретичні основи геометричного моделювання закладаються при вивченні 
навчальної дисципліни «нарисна геометрія». Згідно із програмою курсу, що 
рекомендовано науково-методичною радою, нарисна геометрія є теоретичною 
основою побудови технічних креслеників, які являють собою повні графічні 
моделі конкретних інженерних виробів. 

Друга навчальна дисципліна, що прямує за нарисною геометрією, 
«інженерна графіка», «покликана дати студентам уміння й навички для 
викладення технічних ідей за допомогою креслеників, а також розуміння по 
креслениках об'єктів машинобудування й принципу дії технічного виробу, що 
зображено» [4]. 

Ще однією самостійною навчальною дисципліною є «комп'ютерна 
графіка», яка повинна вивчатися студентами після оволодіння основами 
нарисної геометрії й інженерної графіки. Метою викладання «комп'ютерної 
графіки» є засвоєння студентами елементарних методів і засобів комп'ютерної 
графіки; надбання знань і вмінь у роботі з пакетом, виконанню креслеників за 
складністю «плоский контур», креслень типових деталей і з'єднань та елементів 
будівельного кресленика. 

Усі три навчальні дисципліни вивчаються на одній кафедрі. 
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Наступним  етапом конструкторської підготовки інженера  є дисципліни, 
спрямовані на набуття знань і вмінь, що необхідні для реалізації інженером ще 
двох допоміжних функцій: проектної й технологічної. Реалізація допоміжних 
функцій здійснюється на основі геометричної моделі. 

Дидактичні підстави цілісності циклу дисциплін конструкторської 
підготовки наступні: спорідненість цільових настанов дисциплін і внутрішніх 
циклів - розробка конструкції інженерних споруджень; характерні риси об'єкта 
дослідження - конструкція інженерного спорудження; спільність  
методологічних і  методичних  настанов  у   побудові навчальних дисциплін, що 
ґрунтується на єдиній візуально-образній геометричній предметній мові.  

Однак для того, щоб спроектувати цілісний цикл навчальних дисциплін, 
необхідно, щоб і елементи, які його утворюють, (окремі навчальні дисципліни й 
внутрішні цикли), відповідали вимогам освітньої парадигми. Тому після 
визначення структури й основних передумов, що підтверджують можливість і 
доцільність розробки такого циклу, необхідне формування фундаментальних 
цілісних курсів, що входять у цілісний цикл, і в першу чергу - системотворчого 
курсу (у нашому випадку це курс «інженерне геометричне моделювання»). 
Таким чином, ми неминуче стикаємося з проблемою розв'язання спочатку  
питання цілісності на третьому рівні освіти - рівні окремих навчальних 
дисциплін. 

Стосовно геометричної підготовки такі вимоги будуть наступними: 
• Максимальне розкриття сутності, особливостей і переваги 

геометричного (просторово-образного) мислення, ролі й місця геометричних 
моделей і візуально-образної геометричної мови в інженерній діяльності. 

• Випереджальний характер розвитку геометричної підготовки 
інженера стосовно до рівня розвитку науки, техніки та відповідність до вимог 
виробництва. 

• Цілісність курсу на основі діалектичної моделі геометричного 
моделювання та інтеграції окремих геометричних дисциплін в умовах переходу 
геометричного моделювання на принципово новий рівень із урахуванням 
єдності предмета дослідження, стрижневих геометричних підходів, 
фундаментальних геометричних понять. 

Висновки. Структура й зміст цілісного циклу навчальних дисциплін і 
внутрішніх циклів (склад і черговість навчальних дисциплін і внутрішніх 
циклів) повинні визначатися в процесі педагогічного проектування. Одне 
беззаперечно, що системотворчим навчальним курсом цього циклу повинен 
стати єдиний цілісний курс «інженерне геометричне моделювання», який 
повинен бути розроблений замість існуючих зараз трьох навчальних дисциплін, 
тому що саме геометрична інформація є основою для кожної навчальної 
дисципліни циклу і його кінцевою метою, а рівень  розвитку геометричної  
підготовки багато в чому  визначає  рівень розвитку наступних етапів 
конструкторської підготовки. 
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м. Харків, Україна 
ТРАНСФОРМАЦІЇ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПІДГОТОВКИ 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ФОНІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ 

Інформаційне суспільство сьогодні активно проявляє себе в більшості сфер 
буття, не винятком є й освіта. Інноваційні підходи до підготовки перекладачів 
все частіше кристалізуються саме у контексті діджиталізації освітнього 
простору. Морфологічно інформаційне суспільство у більшості своїх проявів є 
мережевим. Так, для розуміння природи трансформацій аксіологічних 
підвалин освітнього процесу вважаємо за доцільне розглянути власне сам 
концепт мережевого суспільства, який був запропонований іспанським 
соціологом Мануелем Кастельсом [1].    

На наш погляд, М. Кастельс до проблеми мережевого суспільства підходить 
з позицій холізму, приділяючи увагу усім соціальним контекстам. Соціолог 
починає з мережевої економіки, що постає як нова, ефективна форма 
організації виробництва, розповсюдження та управління. Вона є головним 
фактором росту продуктивності в розвинутих країнах, які адаптували нові 
форми економічної організації. На думку багатьох учених, необхідними 
умовами росту продуктивності праці є такі: впровадження нових 
інформаційних та комунікаційних технологій на підставі наукових досліджень 
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та технологічних інновацій; трансформація ринку праці, що передбачає 
зростання кількості висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно 
відповідати викликам глобальної та локальної економіки; нетворкінг. 

Згідно М. Кастельса, не менш важливим соціальним контекстом 
мережевого суспільства є ринок праці. Мережева економіка впливає на способи 
організації праці, висуває нові вимоги до знань та навичок спеціалістів. 
Пріоритетною для суб’єктів мережевої економіки є здатність працювати 
автономно та одночасно бути її активними агентами. Таким чином, гнучкість, 
креативність, ініціативність та комунікабельність є запорукою успішної 
адаптації індивіда до умов мережевого суспільства. 

Мережеве суспільство проявляє себе й в трансформації соціальності. Нові 
комунікації, від мобільної телефонії до Wi-Fi, суттєво підвищують динамічність 
соціальних зв’язків, особливо серед молоді. Дослідження показують, що 
найбільш соціально та політично свідомими й активними є користувачі 
Інтернету [2, с. 37-38]. Однак, головні зміни в соціумі обумовлена не Інтернетом 
та новими комунікаційними технологіями, а логікою комунікаційних мереж, 
тобто появою мережевого індивідуалізму. Мережеве суспільство постає як 
суспільство мережевих індивідів.  

З питанням концепту мережевого суспільства тісно пов’язане й питання 
діджиталізації освітнього простору. Відзначимо, що остання в англійській мові 
має два дещо відмінні за значенням поняття. Під першим поняттям, digitization, 
розуміють суто технічну сторону, тобто конвертацію, запис, збереження даних  в 
оцифрованому вигляді. Під другим поняттям, digitalization, розуміють 
трансформації глибинного якісного пласту інформації та інформаційних 
процесів. Тобто, digitalization – це можливості та потужності інформаційних 
технологій якісно впливати на оптимізацію процесів прийняття рішень будь 
якого рівня складності, що стає вкрай актуально не лише для бізнесу, а й для 
освітньої галузі. У контексті даної дослідження під українським відповідником 
поняття ми будемо розуміти дві сторони медалі, тобто технічну та глибинну або 
якісну [3]. Тотальність та глобальність явища діджиталізації дає змогу 
активніше та ефективніше переводити освітню сферу на рейки автономності та 
високотехнологічності, що у свою чергу ставить нові вимоги до навчального 
контенту.       

Діджиталізація освітнього простору трансформує не лише концепт 
освітнього процесу, а й світосприйняття та світорозуміння його суб’єктів – у 
нашому випадку – перекладачів. Так, варто зауважити, що у інформаційному 
суспільстві студенти-перекладачі досить очікувано для себе стають мережевим 
індивідами, тобто повноправними членами мережевого суспільства, визнають 
та керуються його логікою, вчяться самостійно приймати рішення та 
виправляти помилки у високотехнологічному просторі, у якому органічно 
інтегровані інформаційні технології, які не відчужуються, а акцептуються 
реципієнтами – тобто студентами-перекладачами.    

Варто відзначити, що на сьогодні одним із проявів аксіологічних 
трансформацій є підвищений інтерес до мікронавчання, як інструменту більш 
ефективнішого засвоєння інформації в умовах підвищеного та напруженішого 
інфопотоку в контексті інформаційного суспільства. Так, це поняття зародилося 
у рамках корпоративного коучінгу та зараз набирає все більших обертів у 
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освітній парадигмі, на підтвердження цього – поступова  апробація у освітньому 
процесі комп’ютерних програм та додатків, які побудовані на мікроблоках 
інформації – вокабулярної, граматичної, тематичної, тощо. До таких програм, 
наприклад, належать, Padlet, Quizlet та інші. Для розуміння глибинного пласту 
аксіологічних трансформацій освітнього простору розглянемо деякі аспекти 
концепції мікронавчання.  

Більшість студентів віддають перевагу гнучкості та практичності 
навчального контенту, який презентується швидко та доступно. Це спонукає 
освітню галузь переглянути існуючі навчальні програми у напрямку до 
мікронавчання. В інформаційному суспільстві можуть виникати певні 
проблеми, пов’язані в першу чергу з технічними та фінансовими аспектами 
інтегрування мікронавчання. Світова економіка робить свій вплив на 
корпоративні бюджети, викликаючи підвищену потребу у вищих прибутках. 
Питання в тому, що інвестиції повинні бути конвертовані в очевидний 
позитивний ефект для бізнесу та навчання.  

Спілкування в соціальних мережах перетворилося на справжню проблему 
для корпорацій, які бажають утримати увагу співробітників на навчанні. 
Навчання та тренінги повинні привертати увагу таким чином, як соціальні 
медіа, але підтримуючи та утримуючи фокус працівників. Звичайно, сьогодні 
бізнес вітає нове покоління, очікування та потреби яких не відповідають 
підходам, запропонованим традиційною версією 1.0. навчання [4]. Експерти з 
питань розвитку персоналу вимагають інноваційного підходу до навчання. 
Виходячи з того, чого хочуть сучасні студенти, все більше уваги корпоративні 
коучі приділяють дискретній передачі невеликих фрагментів навчального 
контенту. Цей підхід часто називають мікронавчанням.     

У процесі мікронавчання студент отримує невелику кількість інформації, 
яка доставляється через будь-який цифровий пристрій, у будь-якому 
інформаційному форматі, включаючи тексти, відео, ігри, симуляції тощо. 
Основна ідея полягає в тому, що студенти не відволікаються на непотрібну 
інформацію, оскільки час, який вони витрачають на один блок інформації, 
становить приблизно 3-5 хвилин. Цей мікрокрок дозволяє утримувати увагу, а 
також підвищувати ефективність навчання. Мікронавчання передбачає 
узгоджену конструкцію модулів для досягнення конкретних корпоративних 
цілей. Модулі є персоналізованими, гнучкими і простими в оновленні. 
Головною перевагою мікронавчання є те, що його можна легко інтегрувати у 
робочий та навчальний процес, що у свою чергу дозволяє економити час та 
ресурси.     

На сьогодні в освітньому просторі інформаційного суспільства немає 
єдиного підходу до інтегрування мікронавчання в основний навчальний процес, 
оскільки це пов’язно як з якісними, так і з кількісними факторами. Також, 
мікронавчання сьогодні потребує й відповідного концептуального обрамлення. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що трансформації 
аксіологічних засад освітнього простору спостерігаються на мікро- та 
макрорівнях. Щодо мікрорівня, то він стосується в першу чергу ціннісної 
системи мережевого індивіда. Щодо макрорівня, то він зумовлений 
морфологією та логікою мережевого суспільства, діджиталізацією освітнього 
простору, а також новими вимогами до навчального контенту та зростанням 
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інтересу до технологій мікронавчання. У аксіологічному плані сучасний освітній 
простір характеризується пріоритетністю високотехнологічності, нетворкінгу, 
автономності та самостійності у прийнятті рішень, комунікабельністю, 
креативністю, гнучкістю та мережевим індивідуалізмом.      
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ЗАСОБІВ 
АКТИВІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У тезах подано теоретичне обґрунтування доцільності застосування кейс-
методу як засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної сфери, окреслено окремі аспекти його реалізації у навчальному 
процесі вищої школи; визначено специфіку його впливу на формування якісних 
характеристик фахівця. 

Ключові слова: активізація викладання, практична діяльність, кейс-метод, 
метод ситуаційного аналізу. 

Одним з найефективніших засобів підвищення ефективності пізнавальної 
активності студентів є використання у навчальному процесі ПТНЗ 
інтерактивних технологій навчання. При інтерактивній технології (кейс-
технології) відбувається вироблення знань, а не оволодіння готовими знаннями. 
Відповіді на питання необхідно знаходити самостійно. Новизна і особливості 
використання case-study вимагають детального аналізу даного методу як виду 
інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при 
викладанні різних дисциплін. 

До кейс-технологій належать: метод ситуаційного аналізу; метод інциденту; 
метод розбору ділової кореспонденції; ігрове проектування; метод ситуаційно-
рольових ігор; метод дискусії. Основна функція кейс-методу – навчати учнів 
креативно мислити, вирішувати складні неструктуровані проблеми, які 
неможливо вирішити аналітичним шляхом. 

Кейс-метод (метод аналізу ситуацій) є одним з найбільш результативних 
методів активізації викладання. Він орієнтований на розвиток зацікавленості 
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студентів в самому процесі отримання знань в проблемних ситуаціях, а крім 
того в комунікаційних ситуаціях, що є особливо важливо при вивченні 
англійської мови [2, c.63]. Значимість даного методу в рамках викладання 
англійської мови майбутнім фахівцям обумовлюється його 
багатофункціональністю, можливістю вирішувати запропоновані завдання 
комплексно, а крім того ймовірністю актуалізації, використання придбаних 
раніше умінь і навичок практично, що особливо важливо при впровадженні 
компетентнісного підходу в навчання.  

На заняттях з англійської мови, де застосовується кейс метод, 
використовуються різні ситуаційні завдання, виробничі ситуації, з якими 
студенти безпосередньо можуть зіткнутися на підприємстві. Наприклад, 
пропонуються виробничі ситуації за темами: «The cost of the different resource 
inputs into business», «Income and profitability of production», «The system of 
salaries» і ін. У цьому випадку відбувається узагальнення і актуалізація знань, 
необхідних для вирішення проблем , і в цьому випадку студенти 
перетворюються в активних учасників навчального процесу. Використання 
методу аналізу ситуацій допомагає поліпшити аналітичне мислення студентів і 
відповідно в результаті ми маємо не тільки знання з англійської мови, а й 
навички майбутньої професійної діяльності. Працюючи з навчальними 
ситуаціями, студент повинен навчитися проаналізувати певну інформацію, 
простежити причинно-наслідкові зв'язки, визначити головні завдання або 
проблеми і спробувати знайти своє власне рішення. Для більш ефективного 
використання кейс-методу викладач повинен заздалегідь подбати про те, щоб 
учням вистачило наявного мовного матеріалу для реалізації поставлених 
завдань. Доцільно попередні повторення необхідного матеріалу або 
закріплення необхідних навичок при виконанні заздалегідь спланованих вправ.  

При використанні кейс-методу в практичній діяльності з навчання 
англійської мови слід пам'ятати про основні положення цього методу: кейс-
метод призначений для отримання знань за темами, істина в яких 
неоднозначна; в процесі співпраці викладача і студентів зусилля студентів 
спрямовані не на оволодіння готовими знаннями, а на їх формування; 
результатом такої діяльності є не тільки отримання знань, а й формування 
навичок і вмінь навчальної роботи. Безумовно, такі навички та вміння 
знадобляться в майбутній професійній діяльності економістів; важливою 
перевагою кейс-методу є формування цінностей, життєвих установок студентів. 

Кейс-технологія, як і інші інтерактивні методи навчання, викликає 
зацікавленість у студентів. Форма організації навчання забезпечує можливість 
використання знань, які вони отримали на заняттях. Застосування кейс-
технологій забезпечує дотримання загальних цілей навчання: засвоєння змісту 
й відпрацьовування навичок на необхідному рівні; особистісний розвиток учня, 
розвиток аналітичних навичок і вміння працювати в команді; здатність 
вислухати й зрозуміти альтернативну точку зору; уміння виробляти 
узагальнююче рішення з урахуванням альтернатив; планувати свої дії й 
передбачати їхні наслідки. 
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Поширення пандемії в Україні призвели до кардинальних змін щодо 
організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. В ХНУБА були прийняті 
невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, які викликані COVID-19: 
з 12 березня 2020 року було заборонено відвідування  здобувачам освіти 
університету і освітній процес здійснювався у дистанційному режимі [1].  
Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і 
телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю 
викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з 
матерiалами iнформацiйної мережi. 

Питання особливостей організації навчання за умов карантину, 
обговорення проблем вищої школи, які  виявились в наслідок дистанційної 
форми освіти,  ризики повернення вишів до повністю  дистанційного навчання, 
його вплив  на результати та підсумки навчання сьогодні є актуальними та  
такими, що вплинуть на майбутнє вищої освіти [2;3;4]. В Україні тільки 
починають проводитися ґрунтовні дослідження про досвід та перспективи 
дистанційного навчання в закладах вищої освіти [5].  Однак можна припустити, 
що викладачі кожного ЗВО України, використовуючи свої методичні та 
педагогічні напрацювання намагались результативно організувати освітній 
процес. Отриманий досвід – є важливим джерелом  вдосконалення 
дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень.               

Узагальнюючи матеріали інтернет-ресурсів з цього питання можна 
окреслити коло проблем української вищої освіти, які виявив карантин. По-
перше, це цифрові навички -  учасники освітнього процесу були вимушені 
почати застосовувати сучасні технології. І цей безпосередній практичний досвід 
дозволив їм доволі вправно оволодіти цими навичками. По-друге, методика 
викладання - викладання онлайн не буде ефективнішим за офлайнове, доки 
викладачі не почнуть застосовувати ефективні методики викладання – ті, що 
мають наукове підґрунтя. Це критично важливо для забезпечення високої 
якості освіти. Викладачі мають підвищувати рівень своєї викладацької 
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майстерності, університети – підтримувати їх у цьому, а студенти – створювати 
на це попит. По-третє, зміни характеру навантаження викладачів. У 
відповідальних викладачів, які під час карантину прагнули зберегти якість 
освітнього процесу, підготовка до занять онлайн займала набагато більше часу, 
ніж до того. Були й такі, які взагалі заледве виходили на зв’язок зі студентами. 
При цьому ступінь залученості викладачів у дистанційне навчання ніяк не 
відбивається на їхніх зарплатах. Ця ситуація вкотре актуалізувала питання про 
справедливий рівень зарплат у закладах вищої освіти. По-четверте, академічна 
доброчесність – ще одна проблема, яку актуалізував коронавірус. Згідно з 
дослідженнями  2015 р. про академічну культуру українського студентства, 
понад 90% студентів використовують у навчанні плагіат. Списують на іспитах, 
роздруковують готові письмові роботи з інтернету, купують їх, фальсифікують 
або вигадують дані тощо [3]. По-п’яте, автономія ЗВО. Непростий період 
пандемії дав можливість розширювати розуміння закладами освіти своєї 
автономії та дав можливість отримати перший необхідний практичний досвід 
Цей досвід у майбутньому лише сприятиме самостійності ЗВО [4]. 

Отже, коронавірус дійсно підняв багато важливих проблем у вищій освіті. 
Щоб перетворити проблеми на можливості, університети вже зараз оцінюють, 
наскільки ефективно вони реалізують дистанційне навчання. Доцільно 
фіксувати й аналізувати як недоліки, так і позитивні практики, обмінюватися 
досвідом з іншими університетами. Наша конференція одна із таких 
можливостей. Зараз дистанційне або змішане  навчання відбувається через те, 
що до цього змушують обставини, хоча насправді воно збільшує доступність 
освіти, а змішане навчання, – поєднання дистанційної і очної форм, – цілком 
може стати нашим майбутнім.  

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін напрацювала позитивний 
досвід роботи щодо організації освітнього процесу у дистанційному режимі. По-
перше, отримала досвід роботи на електронних платформах ZOOM та  Coogle 
meet. Заняття викладачами кафедри проводились у відповідності до розкладу.  
Важливим елементом дистанційного навчання стало консультування студентів, 
оскільки самостійна робота здобувачів вищої освіти вийшла на перший план.  Із 
старостами або академічними групами були створені відповідні джерела 
спілкування через Viber,  Telegram, Skype та  Instagram. Можна відзначити, що 
дисципліна щодо організації та  відвідування занять онлайн була високою.  
Особливо це можна констатувати при переході на змішану систему навчання. 

По-друге, до позитивного досвіду кафедри можна віднести оновлення та 
широке застосування відео- та аудіо- лекцій, а також слайд-лекцій-презентацій. 
Студенти могли   додатково працювати з лекційними матеріалами в зручний 
для них  час, переглядати для повторення матеріалу напередодні модулів чи 
при підготовці до практичних занять. Крім того,  саме дистанційна освіта дала 
широкі можливості використання наочностей (презентацій) на лекціях. До 
мінусів можна  віднести брак універсального доступу до інтернету, його якість та 
обладнання, необхідного для навчання у певної частини студентів. Але  в таких, 
поодиноких випадках, студент міг самостійно ознайомитись з теоретичними 
матеріалами  з навчальної дисципліни на сайті кафедри, отримати 
консультацію викладача. 
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По-третє, під час весняного карантину  кафедра напрацювала  та оновила 
методичні матеріали. Так, були розроблені тестові завдання, матеріали для 
самостійної роботи в дистанційному режимі тощо. Методичні матеріали, 
конспекти  та тексти лекцій, завдання для самостійної  та індивідуальної роботи, 
так звані  «кейси завдань» для перевірки знань були викладені на сайті кафедри 
і розіслані через пошту всім здобувачам вищої освіти. 

По-четверте, в період дистанційного навчання збільшилось значення 
самостійної роботи студентів. Спілкування зі студентами у письмовому форматі  
перейшло на новий рівень.  У відповідності до робочих програм навчальних 
дисциплін кафедри, студенти протягом семестру  готують індивідуальне 
навчально-дослідне завдання, найчастіше у вигляді наукових тез. Таке ІНДЗ 
формує навички підготовки та  оформлення науково-дослідної роботи з 
першого курсу навчання. З 2017 року поняття академічної доброчесності стало 
актуальним для освітньої спільноти.  З метою запобігання академічного 
плагіату на першому році навчання певного рівня вищої освіти  в ХНУБА 
запроваджуються лекції з основ наукового письма та дослідницької роботи, з 
вивчення вимог до написання письмових робіт та акценту на принципи 
самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 
використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також 
правил опису джерел та оформлення цитувань [6].  В «Методичніих 
рекомендаціях для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 
доброчесності» зазначається, що традицію навчання студентів академічного 
письму слід формувати, починаючи з моменту їх вступу до ЗВО. Необхідно 
наголошувати на різниці між шкільним письмом та письмом академічним 
щодо вимог, щодо оформлення думок, публічних виступів, візуальних 
презентацій тощо. Опанування навичок якісного академічного письма — 
складний процес, який потребує тривалих і наполегливих зусиль. Завдання для 
покращення навичок академічного письма варто включати у інші курси, які 
прослуховують здобувачі освіти. Також, у профільних для спеціальності 
предметах (дисциплінах), які передбачають підготовку студентами письмових 
робіт і викладаються на 1-2 курсах бакалаврату, необхідне вдосконалення 
навичок академічного письма [7]. Кафедра СГД  в межах навчальних дисциплін 
кафедри  роз’яснює розуміння основних принципів та базових навичок 
академічного письма здобувачами освіти. Студенти  обов’язково перевіряють 
свої наукові дослідження на антиплагіат.  Студенти представляють наукові 
доробки на  засіданнях  студентського наукового товариства кафедри, до складу 
якого входять вісім постійно діючих проблемних груп. Тематика досліджень 
проблемних груп СНТ доволі широка і кожен студент може обрати  для себе 
цікаву  ему дослідження в межах навчальних дисциплін, що вивчає. Традиційно 
щотижнево  відбуваються  засідання СНТ: круглі столи, наукові читання, 
засідання Кіноклубу тощо. Карантинні умови також перевели наукову 
студентську роботу на кафедрі у дистанційний режим. Успішно були  проведені 
вебінари, work-shop, різноманітні міжвузівські наукові заходи, підготовлені  
аудіо-візуальні есе, презентації тощо. 

По-п’яте, викладання  дисциплін гуманітарного циклу має виховний вектор 
освітнього процесу в університеті. Організація  екскурсій та відвідування музеїв, 
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виставок, театрів міста –  є його складовою. Викладачі кафедри  змогли 
використати онлайн ресурси, наприклад, з метою поглибленого  вивчення  
культурологічних дисциплін. Так, в онлайн режимі було організовано 
відвідування екскурсії з А.Парамоновим «Басні харьковския» до музею 
Г.С.Сковороди з нагоди наближення 300-літнього ювілею з дня народження 
філософа.  Перегляд фільму  «Будинок слова» став основою для дискусії щодо 
історії «розстріляного Відродження» тощо. 

Що стосується контролю та звітності викладачів щодо процесу та 
результатів дистанційної освіти, то була створена група кафедри у  Viber, в якій 
викладачі залишали посилання на проведення занять та скріншоти  з них. 
Кожен  із викладачів створив свій архів файлів  для звітування. 

Таким чином, впровадження дистанційного навчання у ЗВО є організація 
якісного освітнього процесу «на відстані» з використанням новітніх 
інформаційно-комунікаційних засобів та відкритим доступом до освітніх 
ресурсів. Вивчення гуманітарних дисциплін в умовах карантину відкрило нові  
шляхи щодо удосконалення якості освіти: це нові можливості для 
самореалізації та прояву креативності як з боку професорсько-викладацького 
складу, так і зі сторони студентів, їх інтерактивна взаємодія у процесі роботи.  

Література: 
1.Сайт ХНУБА. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/03/nakaz_85.pdf 
2. Коронавірус та освіта: аналіз проблем і наслідків пандемії. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/koronavirus-ta-osvita-
analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii 

3. Совсун І.Шість проблем української вищої освіти, які виявив карантин 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/74767/ 

4. Основные проблемы украинского высшего образования, которые выявил 
карантин: 6 пунктов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://education. 
24tv.ua/ru/osnovnye-problemy-vysshego-obrazovanija-ukraine-novosti-ukrainy_ 
n1375914 

5. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в 
Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во 
КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/mono
graph_ekstr_dyst_navch.pdf 

6. Положення про академічну доброчесність у Харківському національному 
університеті будівництва та архітектури. Харків: ХНУБА, 2017. 12 с. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://kstuca.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2019/normatyvni_documenty_universytetu/191-zagalni-
dokumenti/polozhennia_pro_akademichnu_dobrochesnist_khnuba_udp_23.01.201
8.pdf 

7. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 
академічної доброчесності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf


95 
 

УДК 378.147:373.018.1.011.3-051(481) 
Г.В.Трухан, аспірант 

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С. Сковороди 
Харків, Україна 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ФАСИЛІТАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Сучасні реалі такі, що педагог виступає фасилитатором навчального 
процесу. Саме фасілітатівний підхід сприяє реалізації цілей модернізації 
вітчизняної освіти. 

Фасилітація - це розвиваючий освітній метод, який заохочує людей ділитися 
своїми ідеями, ресурсами і думками, стимулює розвиток критичного мислення, 
яке необхідно, щоб визначити потреби і відшукати найбільш ефективні способи 
їх задоволення. Цей метод однаково продуктивно зарекомендував себе як в 
роботі з групами людей, так і з окремими особами. Саме тому технології 
фасилітації дозволяють педагогу одночасно включати в активну взаємодію, 
спрямовану на пошук рішення, усіх учасників навчального процесу, з огляду на 
особливості кожного [1, 130]. 

Процеси фасилітації освітнього процесу були предметом досліджень 
багатьох сучасних педагогів - дослідників. Так Р. Овчарова розглядала умови 
фасилітації праці вчителя як засіб профілактики емоційного вигорання, С. 
Коломійченко вивчала особливості фасілітатівного спілкування з учнями, 
технології педагогічної фасилітації досліджували Т. Гура, О. Філь, Т. Фісун, О. 
Шахматова та ін. 

З огляду на зміни, що відбуваються в сучасному світі, пандемію, яка стала 
причиною переходу на дистанційну форму навчання, перед нами відкривається 
нова площина для вивчення, а саме проблеми використання фасілітатівних 
технологій в умовах карантину. 

Мета – розглянути можливості використання технологій педагогічної 
фасилітації в умовах дистанційного навчання. 

У науковій літературі виділяють наступні визначення терміна «педагогічна 
фасилітація»: 

- фасилітація (англ. Facilitate - полегшувати, допомагати) - процес надання 
допомоги групі у виконанні завдання, вирішення проблеми або досягнення 
угоди до взаємного задоволення учасників [1, c. 126 ]. 

- фасилітація - процес і, одночасно, сукупність навичок, які дозволяють 
ефективно організувати обговорення складної проблеми чи спірної ситуації та 
без втрат часу виконати весь обсяг групової роботи [2, c. 48]. 

- фасилітація - метод здійснення роботи, проведення обговорення або 
форма групового навчання, при якій педагог займає рівну позицію з учнями і 
допомагає їм самостійно знаходити відповіді на питання і / або освоювати будь-
які навички [3, c. 146]. 

На думку Т. Трофимової відмінності фасилітативного підходу від 
традиційного полягають в тому, що: в обговоренні беруть участь усі члени 
колективу, маючи змогу висловитися і бути почутим; учасники заохочують 
один одного запитаннями, щоб прояснити суть повідомлення запитання; 
відмінності в точках зору не замовчується та співіснують в рамка однієї дискусії 
бо складні питання потребують думки кожного [3, c. 148]. 



96 
 

О. Шахматова вважає, що технологія фасілітировання навчального процесу 
стимулює учасників до більш напруженої розумової роботи, ніж традиційна 
форма навчання [2, c. 64]. 

Методи фасилітації, вважає О. Фісун, сприяють розвитку логічного 
мислення, збільшують частку самостійної роботи учнів та сприяють 
вдосконаленню управління навчальним процесом,о особливо важливо в умовах 
дистанційованого навчання [4, c. 135]. 

Протягом останніх десятиліть педагоги використовували в своїй живій 
роботі найбільш ефективні технології фасилітації. Серед яких: «Коло», 
«Мозковий штурм», «Світове кафе», «Соціократичні кола», «Відкритий 
простір», «Метод сфокусованої бесіди» (ОРІП) тощо. 

Усі, без винятку, з перерахованих технологій  мають універсальність та 
актуальність для різних контекстів для різного віку учасників, отже мають 
практичне застосування для цілей освіти. 

В умовах карантину вітчизняна система освіти частково перейшла на 
дистанційну форму навчання, задіявши інтернет платформи. Частіше для 
активної взаємодії з учасниками освітнього процесу педагоги використовують 
платформи zoom, moodle, pruffme, кожна з яких має свої особливості. Саме тому 
вивчення проблеми використання фаслітативних технологій в умовах 
дістанціної форми навчання, слід розглядати, спираючись на можливості 
інтернет платформ, які обираються педагогами для навчального процесу. На 
нашу думку, використання  zoom та moodle дозволяє в повному обсязі 
застосовувати вищезазначені методи фасилітації, бо завдяки можливостям цих 
платформ, вони легко адаптуються в онлайн формат. В свою чергу інтернет 
платформа pruffme не дає такої можливості, бо спілкування учасників 
освітнього процесу відбувається в односторонньому напрямку: одночасно 
бачити один одного та говорити можуть від одного до трьох учасників, 
спілкування останніх обмежене чатом. 

Перспективу подальшого дослідження складає вивчення нових інтернет 
платформ та використання їх можливостей для застосування у навчальному 
процесі загальноосвітньої школи. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» 
Перехід до інформаційного суспільства та цифрової економіки обумовлює 

необхідність відповідної реорганізації системи освіти та освітнього процесу. 
Будь-які зміни завжди викликають багато заперечень як при їх впровадженні, 
так і підчас подальшого поширення, і вкрай важливим стає якісна підготовка 
майбутніх фахівців до інноваційної діяльності. Інноваційний шлях розвитку є 
для України основним напрямом політики, що затверджено Урядом у 2019 році 
в «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» [1]. 
У наведеному в документі аналізі стану інноваційної системи України визначені 
суттєві проблеми у розвитку інновацій, негативна динаміка і деградація 
інноваційного потенціалу. І для вирішення цих проблем основним завданням 
освітньої діяльності стає підвищення інноваційної культури громадян. 
Особливо це стосується підготовки майбутніх працівників освіти, які повинні не 
тільки самі бути підготовленими до інноваційної діяльності, а й вміти навчити 
цьому своїх учнів. У «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період 
до 2030 року» Міністерство освіти і науки України (МОН України) та самі 
наукові працівники закладів вищої освіти визначені у переліку структурних 
елементів національної інноваційної екосистеми [1]. І саме до діяльності МОН 
України та його підрозділів належить вирішення проблем низького рівня 
зацікавленості закладів освіти у впровадженні інноваційної діяльності та 
недостатньої обізнаності освітян. 

Першою проблемою при підготовці майбутніх фахівців до інноваційної 
діяльності стає не чітко визначена терміносистема інноватики, яка на сьогодні 
все ще проходить процес становлення та жвавого обговорення серед науковців. 
Актуальним завданням є визначення головних понять інноватики – 
невідповідності у термінології є, навіть, у межах однієї сфери застосування. Ще 
складніше у відповідності термінології науки про інновації в українській і 
російській науковій літературі та в англомовних дослідженнях. В умовах 
інформаційного суспільства при значному розширенні масштабів 
міжкультурної та наукової взаємодій встановлення єдиної терміносистеми 
науки про інновації є вкрай важливою задачею. 

В науковій літературі в залежності від сфери застосування результатів 
інноваційної діяльності існує величезна кількість визначень поняття 
«інновації», а часто його заміняють такими спорідненими поняттями як 
«відкриття», «винахід», «новація» та «нововведення». Якщо звернутись до 
історії виникнення науки про цілеспрямовані зміни, впровадження та 
поширення новацій – інноватики, то слід сказати, що інновації стали важливим 
об’єктом досліджень на початку ХХ століття. Проблема формування 
понятійного апарату інноватики є міждисциплінарною та розкривається в 
роботах економістів, філософів, культурологів, психологів, філологів, педагогів 
та інших науковців – проводиться аналіз розмежування близьких за смисловим 
наповненням понять інноватики з метою формування чіткої терміносистеми [2, 
3, 4]. Особливості науки про інновації в різних галузях та у різних країнах 
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призвели до використання великої кількості різних визначень понять та часто 
невідповідностей у різних мовах. Так, на відміну від україномовних і 
російськомовних публікацій, де майже завжди використовуються поняття 
«новація» («новация» рос.), «нововведення» («нововведение» рос.) та 
«інновація» («инновация» рос.), в англомовних наукових працях замість цих 
трьох понять використовують лише єдине «innovation» [5, 6]. Невідповідність 
терміносистеми науки про інновації є великою проблемою, особливо в умовах 
інформаційного суспільства.  

Аналізуючи відповідність термінів «новація», «нововведення» та 
«інновація» з російськими аналогами було встановлено майже взаємно-
однозначну відповідність, за винятком, так би мовити, «додаткового» терміну 
«новшество» у російській мові, яке за смисловим навантаженням є близьким до 
«новации» (рос.). У більшості ж англомовних джерел з інноватики усталених 
термінів, відповідних до українських «новація» та «нововведення», не існує 
взагалі (Таблиця 1). 

Укр. мов. Новація Нововведення Інновація 

Рос. мов. 
Новация 
Новшество 

Нововведение Инновация 

Англ. мов. - - Innovation 

Таблиця 1 
Існує дві основні думки щодо того, яка саме наука почала першою 

використовувати термін «інновація»: фахівці з культурології вважають, що він 
увійшов у науку з антропології та етнографії у ХІХ сторіччі, а економісти завжди 
звертаються до праці «Теорія економічного розвитку» Й. Шумперета, 
стверджуючи, що в ній на початку ХХ століття вперше було використано термін 
«інновація», і саме ця робота започаткувала інноватику, як окрему галузь знань 
[7]. Не зважаючи на те, що термін «інновація» увійшов у науку вже більше, аніж 
100 років тому, точне визначення цього поняття ще й досі викликає багато 
обговорень та складних питань.  

Аналізуючи існуючі на теперішній час означення поняття «інновація» в 
наукових працях з культурології та філософії науки, можна виділити наступні 
спільні твердження: інновація часто визначається як нововведення, але з 
обов’язковою умовою витіснення традиції; інновація представляється і як 
процес, і як продукт; інновація визначається як впроваджена новація з 
обов’язковим поліпшенням раніш існуючого; інновація орієнтована на 
задоволення людських потреб.  

Звертаючись до найбільш цитованої при зверненні до поняття «інновація» 
праці «Теорія економічного розвитку» Й. Шумперета, слід відмітити, що в ній 
автор не наводить точного означення «інновацій», говорячи про них як про такі 
нововведення, які можуть привести до значних змін в традиціях [7]. Сучасним 
означенням «інновації» можна вважати запропоноване Організацією 
економічного співробітництва та розвитку (OECD – Organization for Economic 
Cooperation and Development) спільно з Статистичним бюро Європейських 
повідомлень (Eurostat – Statistical Office of the European Communities) у 
методологічному документі «Керівництво Осло» («Guidelines for Collecting and 
Interpreting Innovation Data – Oslo Manual»): «An innovation is the implementation 
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of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new 
marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace 
organisation or external relations», що в перекладі з англійської мови «Інновація – 
це впровадження нового або значно поліпшеного продукту (товару або 
послуги), або процесу, нового маркетингового методу, або нового 
організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць або 
зовнішніх зв’язках» [8]. 

Нажаль, означення, що задовольняло б умовам однозначності та 
повнозначності для ідентифікації поняття «інновація», виокремити з великої 
кількості запропонованих дуже складно. Формулювання загальних для різних 
галузей означень головних понять науки про інновації, з метою усунення 
невідповідностей термінології в різних мовах та розробки у подальшому 
онтологічної моделі в інноватиці є вкрай важливим завданням.  
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Виклики в освітній сфері, пов'язані з наявністю пандемії світового масштабу, 
ініціювали пошуки нових підходів щодо дистанційного навчання. Дані підходи 
активно залучають soft-skills стратегії для отримання продуктивного результату. 
Жива пристрасть синтезує чуттєву та інтелектуальну складову, яка набирає 
обертів в аспекті візуального штибу. На перший план в роботі зі слухачами 
постає робота в ZOOM та інших інтернет-платформах, on-line комунікація. 
Студенти створюють презентації, працюють з відео-контентом.  
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Навчання набуває характеру інтерактивності, адже викладач та слухач 
(студент) стають коопераційними співрозмовниками, посилюючи свою  
відповідальність за отриманий результат. Трансформуються методики 
викладання дисциплін. Залучаються нові підходи в освітньому просторі. Так, 
лекція в умовах дистанційного формату може бути записана заздалегідь з 
використанням аудіо- та відео-контенту, наприклад, слайд-образів, кіно-
анімаційних сюжетів, в яких дотепно і в оригінальній формі представлені 
питання лекції. Такий тип лекції можна визначити як «активний». Зміст лекції  
записується на інтернет-«хмаринці» і студентам надається посилання на цю 
«хмаринку»; слухачам залишається «скачати» цей матеріал на електронні 
гаджети, які є в їхньому розпорядженні, і все –  слухати, вивчати, аналізувати. 
Така форма спонукає і викладача, і студента до структурування часу, 
планування навчання, створюючи передумови для розвитку творчих потенцій, 
креативного мислення, формування власних уявлень, що базуються на 
логічному науковому апаратові. Реалізуються імперативи, які були представлені 
до наукового вжитку дослідником Гайнцем фон Ферстером:  естетичний 
імператив («бажаєш пізнати, навчись діяти») і етичний («завжди дій так, щоби 
виникали нові можливості для вибору») [1, c.258]. 

Під час прослуховування лекції слухачі мають можливість робити нотатки, 
формувати питання для  уточнення і пересилати своєму лектору. Так, «активна» 
лекція поєднує в собі два типи комунікації за М. Маклюеном – «гарячі» та 
«холодні». Нагадаємо, що «гарячі» засоби зв’язку структурують предмет, його 
зміст та характеризуються станом «високої визначеності», що супроводжується 
низьким ступенем залучення зі сторони авдиторії. Лекція  як певний освітній 
стандарт за своїм змістом в цьому аспекті виступає наявним прикладом 
реалізації «гарячого» типу спілкування. Напроти, «холодний» тип комунікації  
супроводжується «низькою визначеністю» і спрямовує слухача на креативну 
модель спілкування з лектором, вироблення критичної рефлексії та аналітичної 
складової. Саме «холодний» тип комунікації залучає soft-skills («м’які») освітні 
навички. Вони з пасивного отримувача інформації перетворюють суб’єкта на 
активного співрозмовника, який володіє теоретичним змістом наукового 
матеріалу та здатен аргументувати свою відповідь, залучаючи  весь спектр 
наукового глосарію.    

Таким чином, soft-skills («м’які») освітні практики розширюють класичні 
форми наукової раціональності, які створюють передумови для ефективної та 
якісної трансляції знань.  Сьогоднішнє освітнє буття змінюється, детермінуючи 
процес зміни безпосередньо самої людини, її когнітивних властивостей [1]. 
Важливою складовою освіти в сучасних умовах є формування парадигми 
«пробуджуючого навчання», авторами якого є  дослідники Є.Н. Князева і С.П. 
Курдюмов [1]. Ця освітня доктрина залучає до свого змісту функціонування 
«м’яких» та «твердих» практик. Пробуджуюче навчання – «нелінійна ситуація 
відкритого діалогу прямого та зворотного зв’язку, солідарної освітньої пригоди, 
- вирішення проблемних ситуацій» [1,c.236].  

Освітній простір сучасності перебуває в тенетах багатьох викликів 
різноманітної спрямованості: соціокультурного дискурсу, інформаційної 
компетентності, залучення критичної рефлексії тощо. Треба зазначити, що 
градація особистісних навичок вперше виникла в дослідженнях армії США 
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часів холодної війни (великий вплив надається безконфліктності комунікацій, 
усвідомленню загальних цілей, лідерським якостям слухача). Пізніше гнучкі та 
жорсткі навички систематизував нейрофізіолог з Кембриджа Ніколас Хамфрі.   
Доба «цифрової культури» вимагає використання нових методологій в аспекті 
трансляції знань школярам, слухачам ЗВО [2]. Тому, нагальною є тема 
впровадження нових соціальних стратегій, освітніх візій, які розкривали 
потенціал soft-skills навичок, посилюючи, таким чином,  професійну складову 
особистості та спрямовуючи на оволодіння спеціальними знаннями. Так, у 
дослідженнях Гарвардського університету  зазначено, що 80% досягнень у 
кар’єрі визначаються soft-skills навичками, 20% – твердими.   

Виділяють різні soft-skills навички, які складають основу для певної 
класифікації даних стратегій:  

- комунікативні (включають письмове, вербальне і невербальне 
спілкування; розкривають свою природу в аргументації власної позиції, 
спілкуванні в конфліктній ситуації);  

 ораторські (вміння публічно виступати, проводити презентації, 
наради, спілкуватися з колегами);  

 навички роботи в команді – це цілеспрямоване  створення командного 
проєкту; 

 управління  часом або навички тайм-менеджменту (здавати роботу в 
строк, пунктуальність); 

 гнучкість й адаптивність.  
Soft-skills навички постають невід’ємною складовою соціології управління 

персоналом, освітою як корпоративною культурою. Даний тип важливий для 
нетворкінгу і кар’єрного зростання. Вони включають здатність планувати і 
управляти своєю кар’єрою, креативно та критично мислити, налагоджувати 
зв’язки  у сфері емоційного інтелекту, надають дієві механізми адаптації до 
стресових ситуацій, що в умовах пандемії невизначеності є дуже актуальною 
темою.  

Освітня парадигма «пробуджуюче навчання» стає моделлю сучасної 
освітньої візії, в якій акти сприйняття та рефлексії не стільки відображають 
зовнішній світ, скільки ініціюють процес конструювання нової реальності, 
ключовою особливістю якої постає інтелектуальна спроможність слухача і 
лектора. Держава, в якій особистість відчуває освітню гідність має якісний 
проєкт теперішнього і майбутнього!    

Література: 
1. Князева Е.Н. Кибернетические истоки конструктивистской 

эпистемологии. Когнитивный подход. Москва: «Канон+»РООИ 
«Реабилитация»,2008. С.227-272. 

2. Lippman LH., Ryberg R., Carney R., Kristin A. Workforce connections: key "soft 
skills" that foster youth workforce success: toward a consensus across fields. - 2015. - 
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3.Шипілов В. Перелік видів  soft skills  та шляхи іх розвитку./  
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills shtml. 
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Розділ 3. Організація та управління якістю сучасного освітнього 
процесу 
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НОВІ ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Пандемія коронавірусу COVID-19 стала своєрідним індикатором для 
суспільства на здатність об’єднання заради протидії загальноцивілізаційним 
загрозам і миттєвого вирішення нагальних проблем. Подолання загрози 
коронавірусу є спільним завданням для всіх і лише разом ми зможемо 
повернутися до звичного для нас життя, навчання та відпочинку. Сьогодення 
зумовлює необхідність урахування правил та умов безпечного освітнього 
процесу в умовах пандемії, забезпечення ефективного використання й 
поширення найкращих практик безпечного навчання в новій реальності. У 
2019–2021 н. р. школи та заклади вищої освіти працюють в умовах адаптивного 
карантину. Зважаючи на безпрецедентну невизначеність, спричинену 
пандемією COVID-19, та її ймовірний тривалий перебіг необхідно 
проаналізувати проблеми  та шляхи їх вирішення в українських закладах вищої 
освіти  під час пандемії коронавірусу [1]. 

У даній статті основними  джерелами стали:  нормативно-правові акти 
парламенту, Президента України, Ради національної безпеки і оборони 
України, Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України; розпорядчих 
документів ректорів українських університетів. В Україні першою реакцією на 
коронавірус у закладах вищої освіти стали листи МОН, де було рекомендовано 
університетам організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та 
країн Південно-Східної Азії, які перебували поза межами України. Такі заходи 
безпеки були рекомендовані у відповідь на лист секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України [2]. 

Стрімке поширення коронавірусу визначило перший виклик як для 
українського суспільства взагалі, так і для освітян, зокрема – вимогу 
«соціального дистанціювання». Результати анкетування українських студентів, 
проведеного 23.03–26.03.2020 р., засвідчують високий ступінь громадянської 
відповідальності молоді, адже на питання: «Чи дотримуєтеся Ви  інструкцій та 
не виходите з дому?» 32%  відповіли – «так», 52% – «час від часу зустрічаюся з 
друзями» та лише 3%  – «не змінюю звичок». Водночас на запитання: «Чи 
готові Ви долучитися до соціальних кампаній?» 56% підтвердили своє бажання 
стати волонтерами під час карантину.  Другим викликом стала вимога 
продовжити навчання студентів та якнайшвидше перейти з очного / заочного 
навчання на дистанційне. Щорічно на базі різних ЗВО проводилися онлайн-
семінари з питань упровадження дистанційного навчання, працювали Центри 
дистанційного навчання університетів, але під час переходу на дистанційне 
навчання під час карантину виникло безліч питань.   
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Опитування українських студентів та викладачів щодо використання 
дистанційного навчання у період карантину  визначило такі проблеми:  

 Технічні. Не у всіх закладах вищої освіти була достатня технічна база. 
Лекції та семінари були замінені конференц-дзвінками, підготовка і захист 
презентацій проводився в режимі Skype, стали використовуватися нові 
платформи, ресурси, соціальні мережі: Moodle, Zoom, Skype, Viber, Telegram, 
Messenger, як додатковий матеріал – зовнішні системи дистанційного навчання 
(наприклад, «Прометей»). 

 Психологічні. Студенти відзначили: відсутність живого спілкування; 
неможливість здійснити відпрацювання пропущених практичних занять; 
обмаль часу для виконання завдань; обмежений доступ до комп’ютера (адже 
батьки також переведені на віддалену роботу). На думку викладачів, 
психологічними проблемами стали: відсутність можливості проводити 
індивідуальні консультації; в онлайн-курсах опис завдань для домашньої 
роботи  більш детальний, ніж для звичних аудиторних, що займає більше часу. 

Позитивними моментами застосування дистанційного навчання українські 
викладачі та студенти (за результатами анкетування)  уважають: 

1. Якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, 
оскільки використовуються сучасні навчально-методичні матеріали. 

2. Студенти відзначають позитивний вплив дистанційного навчання: 
формування дисципліни та самоорганізації; онлайн-режим навчання дозволяє 
здобувати освіту в зручний для себе час та в зручному місці; рівні можливості 
здобуття освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я і соціального 
статусу тощо. 

3. Викладачі констатують оновлену роль викладача, котрий стає 
наставником-консультантом, що координує процес пізнання, постійно 
вдосконалює ті курси, які він викладає, підвищує творчу активність і 
кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. 

Результати опитування довели, що в українських університетах швидко 
адаптувалися до ситуації факультети технічного, гуманітарного, природничо-
математичного спрямування. Найскладнішим виявилося становище зі 
спеціальностями, що потребують спеціальних умов та професіонального 
обладнання: фізична культура та спорт, хореографія, музичне мистецтво тощо. 

Уведення карантину під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 
визначило в українських закладах вищої освіти не лише нові проблеми, але й 
нові виклики та нові можливості ЗВО у трьох аспектах: для студентів – це час 
для самоорганізації та самоосвіти; для викладачів – досвід опанування 
новітніми методиками та інструментами дистанційної освіти; для структурних 
підрозділів університетів у цілому – перевірка на практиці  технічних  
можливостей дистанційного навчання; визначення чіткої стратегії 
дистанційного навчання, де студенти не лише отримують знання, але й 
співпрацюють із викладачами в режимі зворотнього зв’язку; відбувається 
усвідомлення необхідності швидкого поповнення контенту для навчання 
студентів удома. Дистанційне навчання і віддалена робота можуть докорінно 
змінити систему освітнього процесу й узагалі наш звичний спосіб життя.У 
процесі боротьби з пандемією коронавірусу людство має усі шанси засвоїти 
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надважливі уроки, зробити правильні висновки з упевненістю, що ми разом 
здолаємо труднощі сьогодення, дивитися у майбутнє. 

Література: 
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організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусуCOVID-19 № 
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QUESTIONS OF ENSURING THE QUALITY OF PROVISION 

OF EDUCATIONAL SERVICES 
At all stages of life, people have sought quality in various spheres of life, and today, 

when our country has made a big step towards progress, the quality system has 
become very necessary and not only for domestic purposes, but also as education.  The 
quality system of education has a great role in the formation and development of our 
country, which is confidently moving towards the EU. 

Terms and definitions given in DSTU ISO 9000: 2015 «Quality management 
systems.  Basic provisions and glossary of terms»: quality - the degree to which the set 
of its own characteristics of the object meets the requirements; quality management 
system - the part of the quality management system that manages the interacting 
processes and the resources needed to create value and deliver results for relevant 
stakeholders. 

Quality assurance means all planned activities for implementation within the 
quality management system (management program), which determine the possibility 
and conditions of providing the object of management with the necessary quality 
characteristics.  Quality assurance in relation to education - development of a set of 
necessary measures to achieve quality indicators of education at the level of 
requirements established in educational standards, other regulations, as well as 
consumer requirements. Elements of the quality assurance system are the 
development of educational programs, qualification requirements for teachers, the 
content of certification procedures, the distribution of responsibilities and powers, the 
organization of interaction and more. 

It is possible to formulate a list of conditions in the absence of which there can be 
no question of any management, including quality management of education. 

1. This is the presence of a clearly defined management goal and criteria for 
achieving it, defined before the management process. 

2. Availability of reliable information about the state of the object of management 
at any stage of the management cycle. 

3. Ability to measure the status of the object of management at any stage of the 
management cycle.  
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4. The presence of a list of alternative options for achieving management goals - 
ways to implement the governance program and a formalized method of building and 
searching for these alternatives. 

5. The possibility of a fairly complete assessment of the consequences of each of the 
alternatives, including in terms of its compliance or non-compliance with the 
objectives and existing constraints. 

The transition from the general definition of management to the concept of quality 
management involves identifying the specifics of the control and managed systems, as 
well as the control action. 

The object of quality management in accordance with international standards can 
be activity or process; the result of activities or processes, which, in turn, may be 
tangible (for example, a textbook written by a teacher), intangible (for example, 
information learned during its reading) or a combination of them; organization, 
system or individual; any combination of them. 

Management methods are the ways in which the subjects of management 
influence the elements of the education system and the educational process, ensuring 
the achievement of the planned result.  Traditionally, the following groups of methods 
are distinguished: economic, which provide the creation of economic conditions that 
encourage educational workers to study consumer demands, organize and carry out 
educational activities that meet these needs and demands;  socio-psychological, 
influencing the motivation of participants in the educational process to achieve high 
quality education, and also provide, on the one hand, encouragement of teachers to 
achieve high quality, and on the other - a system of sanctions for poor quality 
education;  organizational and administrative, carried out with the help of mandatory 
standards, directives, orders, instructions of managers;  pedagogical, which include all 
stages of creating the quality of education from pedagogical design to pedagogical 
analysis and ensure optimal interaction between teachers and students. 

Principles of education quality management: customer orientation; leadership; 
staff involvement; process approach; improvement; making decisions based on factual 
data; relationship management.  [2, p.3]. 

Today, the task is to create a quality management system for education, the main 
objectives of which are a clear structuring of all processes of free economic education 
and their detailed regulation: the introduction of procedures for interaction with 
participants in the educational process;  avoiding duplication of functions, improving 
document flow, focusing on market needs, improving the quality of educational 
services;  establishing criteria for the effectiveness of all processes in the free economic 
zone, their systematic monitoring and corrective actions. 

All this increases the motivation of staff, increases productivity.  But, in our 
opinion, emphasis should be placed on educating the personality of those who teach, 
as well as the personality of the management elite.  The quality of education should be 
understood as a complex integral characteristic of the level, nature and content of 
preparation of a young person for life and activity in a particular society, the formation 
of his professional and social competence, personal responsibility for the results.  At 
the same time, personal development and socialization are an extremely necessary 
task.  This means instilling a general professional culture, moral norms, system of life 
values. 
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One of the determining factors in the quality of education is the quality of the 
scientific and pedagogical staff of the Free Economic Zone. Quality unites the 
professional competence of teachers in the field to which the discipline they teach, 
their methodological and didactic literacy, their pedagogical skills, their general and 
professional culture.  These are such personal traits as the psychological orientation of 
a person to pedagogical activities, such as decency, morality, responsibility and friendly 
demanding of students, real care for them and their future.  We must remember that 
students not only listen to us, but they also critically evaluate us as individuals and as 
teachers, and their assessments significantly affect attitudes toward our lectures, the 
discipline taught, and learning in general, which affects the quality of education.  

Advantages of implementing a quality management system: timely detection of 
critical processes and their correction;  quality control at absolutely all stages of service 
provision;  clear division of responsibilities;  savings due to lower marriage rates;  
creating a reputation as a quality service provider;  increasing competitiveness;  due to 
the introduction of feedback from consumers, the degree of loyalty and trust in the 
institution increases;  the document flow of the institution is optimized. 

Thus, in a narrow sense, quality can mean product quality.  In a broad sense, the 
concept of «quality» includes the entire process of production of goods and services: 
the quality of the production process, the quality of departments and personnel 
(including workers, engineers, managers and administrative staff), the quality of 
higher education as a system, quality (reliability) information, quality of customer 
service, etc. 

Suggestions for improving the quality of educational services in the Free Economic 
Zone: 

1. Development and implementation of a system to improve the quality of 
education. 

2. Taking into account the level of general professional training in the certification 
of teaching staff, especially among beginners.  Provision of measures to improve 
professional training and quality in the work plans of institutes, faculties and 
departments. 

3. Introduction of a system of seminars on improvement of pedagogical skill, with 
inclusion of questions on problems of development of professional, pedagogical 
culture of teachers at university. 

4. Providing the necessary practical assistance to the heads of departments for the 
organization of purposeful activities to improve the level of training, culture of research 
and teaching staff. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ 

Сучасне громадянське суспільство природно зацікавлене у комфортному 
«правовому кліматі», і відповідно делегує освітянській політиці функцію 
правового виховання. Як зазначив Л. Фридмен, «будь-яка правова система  
знаходиться у стані еквилібріума, реалізуючи вимоги, що пред’являються 
суспільству, державі й праву» [1, с. 58]. Демократична правова держава не може 
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відбутися без реалізації предметних завдань правового виховання, бо її 
принципи безпосередньо пов’язані зі свідомим праворозумінням громадян та іх 
здатністю до реалізації суб’єктивного права. 

Правове виховання відіграє особливу роль в освітніх стратегіях, як 
змістовний процес відтворення суб’єктивного права певного рівня й якості, як 
інструментальна система дій з формування правосвідомості, правової культури  
індивіда і соціума в цілому. У правовиховному аспекті доцільно акцентувати 
увагу на правових почуттях (людини, групи), які можуть суб’єктивно співпадати 
із чинним правом, або ні; в цілому це є виявленням внутрішніх процесів, що 
відбуваються у надрах соціально-правової системи. З приводу цього Б. 
Кистяківський писав, що «потрібно дивитися на те право, яке живе в народі й 
виявляється в його поведінці, в його вчинках, в його правочинах, а не на те 
право, котре встановлено у параграфах кодексів» [2, с. 206]. 

Правова вихованість і правомірна поведінка громадян є ключовою умовою 
досягнення стану «правового суспільства», компонентою високої правової 
культури поряд із діяльністю держави по зміцненню правопорядку і законності. 
Це комплексна характеристика, що фокусує в собі різноманітні риси, вміння і 
правові чесноти особистості. Змістовно вона передбачає знання громадянином 
ряду законів, необхідних для життя, професійних практик і поведінки у побуті, 
розуміння своїх правових можливостей, чинного порядку судового захисту прав 
та інтересів, готовність до звернення в правоохоронні органи та деякі інші 
юридичні компетенції. Громадянське суспільство виступає як рівнозначна 
противага щодо держави, і дозволяє підтримувати систему соціально-правових 
відносин у стані динамічної рівноваги – гомеостазису; так, протягом еволюції 
воно створило соціокультурний інститут освіти, де функціонують засоби 
взаємної адаптації нормативних вимог держави та їх сприйняття людиною.  

Можна відзначити, що в українському суспільстві, з одного боку, зростає 
пізнавальний інтерес до права і правових інститутів, формується практичне 
ставлення до них, як до механізму позаконфліктної реалізації соціальних 
інтересів; отже, пра¬во набуває суттєвого значення в житті кожної людини. Це 
виявляється у зростанні престижності юридичних професій та правозастосовчої 
діяльності, у підвищенні загального інтересу до правової інформації. Але з 
іншого боку, сучасна ситуація в Україні, нажаль, не підкріплена правовою 
традицією, тому в правосвідомості громадян і частини політичної еліти Право 
не сприймається як гарантована цінність. Всеукраїнський соціологічний 
моніторинг, що охопив усі регіони країни (крім непідконтрольних) – «Думки та 
погляди населення України: серпень 2020» виявив позиції: «Держава повинна 
брати більше правової відповідальності у забезпеченні життя громадян» 
(68,6%); і лише 27,3% вказали, що «люди мають брати на себе більше 
відповідальності» [3]. 

Численні спроби реформування законодавства країни свідчать про розрив 
між демократичними вимогами правової дійсності та все ще низьким рівнем 
правосвідомості більшості населення та офіційного істеблішменту. Цей 
тривожний фактор саме фіксує проблеми необхідності здолання юридичного 
неуцтва та нігілізму, і визначає правове виховання одним із пріоритетів 
правової й освітньої політики держави.   



108 
 

В структурі правовиховного процесу слід розрізняти його предмет, суб'єктів і 
об'єкти виховання, зв'язки, що формуються між ними, та результати цієї 
взаємодії. В освітянській системі правове виховання посідає центральне місце у 
формуванні правосвідомості здобувачів вищої освіти, що діалектично впливає 
на увесь процес правотворення. Бо за природою, правосвідомість є 
усвідомленням пра¬ва, «інтелектуальним продуктом», а не почуттями, 
емоціями чи інстинктом; це – результат комплексного правовиховного впливу, і 
також необхідний засіб розвитку системи права. Вона прямо пов’язана з 
правовою атмосферою і законністю в країні, створюючи необхідні умови для їх 
здійснення та зміцнення. 

Як процес, правове виховання (за умов існування особливого «виховного 
простору») набуває вигляду послідовної зміни стадій та етапів, як елемент 
системи виховання в освіті у цілому. Передусім, фіксуються правові очікування 
соціального середовища та їх вербалізація у норми-вимоги, що легітимовані 
суспільством; за суттю, це означає – пасивне правовиховання. У ході правової 
еволюції відбувається їх подальша трансформація в юридичні норми (приписи), 
які відіграють функцію активного правовиховання. Стосовно цього Ф. Хайек, 
обґрунтовуючи принцип верховенства права, відзначав, що закони мають бути 
загально доступними для ознайомлення і чітко сформульовані, щоб громадяни 
могли заздалегідь розуміти, що їх дії відповідають праву; закони повинні 
застосовуватись однаково до усіх осіб. Тож правове виховання сприяє правовій 
рівновазі й досягненню правової справедливості у суспільстві. Процес правового 
виховання має на меті сформувати в правосвідомості людини розуміння, що 
заперечення необхідності та закономірності дії права призводить до 
волюнтаризму в системі управління та правовідносинах; адже право 
протистоїть будь-якому свавіллю не тільки завдяки власній нормативності, а 
головним чином через його соціальну значущість [4]. 

Правове виховання спрямоване на формування відповідного ступеня і 
характеру соціально-правової активності особи. Це – не тільки суб'єктивна 
здатність до правових інтеракцій, але й система тестових критеріїв (маркерів) 
рівня правосвідомості й правової культури людини: правові уявлення; знання 
закону; ставлення до чинного права; наявність правосуб'єктності; вимоги-
принципи, що відповідають праву; готовність до виконання правових приписів; 
мотивація і здатність до правових інтеракцій. Правова установка формується в 
процесі виховання, освіти та життєвого досвіду; вона є ланкою, що пов’язує 
особистість і право, правові почуття, емоції, мотиви, оціночні судження щодо 
правових цінностей та правову поведінку людини. 

Різноманітні правовиховні практики у вищій освіті сприяють посиленню 
ефективності норм права, перетворюючи їх на елемент правосвідомості 
фахівця. У результаті правове виховання дозволяє сформувати правові 
установки, які містять: 

 ставлення до інституту права і закону, як до найвищих соціальних 
ідеалів, норм життя, що захищають загальнолюдські цінності, без яких 
неможливо цивілізовано реалізувати життєві плани; як до найбільш надійної 
сили, здатної захищати права і свободи людини від злочинних посягань; 



109 
 

 сформовану, стійку правову ідентифікацію особи з тією частиною 
населення, що веде чесний, правомірний спосіб життя, принципово не допускає 
правопорушень із самоповаги та гідності; 

 життєві цілі, що насичені правовими цінностями; усвідомлені 
інтереси, потреби й звички поводитись виключно правослухняно; непохитну 
стійкість до криміногенних спокус; 

 готовність сприяти правоохоронним органам в усуненні чинників і 
умов скоювання злочинів, в реалізації принципу невідворотності покарання; 

 прагнення запобігати і стримувати інших людей від правопорушень; 
спонукати їх до правомірної поведінки й участі в підтримці правопорядку за 
місцем проживання, навчання або праці.  

Реалізована мета правового виховання – це не лише ідеальний результат, а 
зрілий правовий менталітет соціуму, що веде до процвітання держави, де 
громадяни, виховані у дусі правових ідеалів і компетенцій, активізуються у 
політико-правовому, економічному, соціокультурному плані тощо.  
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ТАНЦЮВАЛЬНИМ КОЛЕКТИВОМ 
Формування в здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 

хореографічних компетентностей сприяє не лише фізичній підготовці учнів, але 
й їхньому духовному розвиткові, почуттів патріотизму та любові до традицій 
власного народу.  

Важливим у роботі з дитячим танцювальним колективом є вивчення 
джерел народної хореографії, ігор та обрядів. Поглибленню знань, одержаних 
на уроках, можуть сприяти праця в гуртках, секціях, студіях з вивчення танцю – 
фольклорного, класичного, бального, сучасного. Для українських 
хореографічних шкіл цікавим може бути поєднання вивчення українського 
народного танцю «гопак» і системи однойменного традиційного одноборства 
українського козацтва. Це все неважко втілити практично, оскільки мистецтво 
танцю є одним із найулюбленіших у дітей, воно близьке їм і, як правило, діти, 
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що розпочали займатися хореографією, відвідують заняття систематично, 
виявляють наполегливість і завзяття в набутті танцювальних навичок і знань.  

До кожного танцю, не залежно від його складності та віку виконавців, 
повинні бути висунені певні вимоги з точки зору його художньої цінності та 
виховного значення. Змістом дитячого фольклорного та сучасного танцю є 
розкриття побутових сценок із життя минулого та сьогодення, при чому дійство 
має носити життєрадісний, оптимістичний характер, максимально виявляти 
спритність, безпосередність і грацію дитини. Прагнення до реалістичного 
відтворення життя, намагання правдиво передати улюблені народом традиції 
та обряди надає дитячим хореографічним постановам виразності та 
змістовності, робить їх цікавими і для виконавця, і для глядачів. 

Крім того, масові народні ігри та танці сприяють вихованню в дітей почуття 
дружби, взаємодопомоги, а вивчення народних традицій і обрядів – поваги до 
праці, старших і природи відповідно до спектру ціннісних ставлень, зумовлених 
упровадженням Концепції Нової української школи в Україні. 

Освоєння дітьми на уроках хореографії народного танцювального 
мистецтва, широке використання доступних для дітей старовинних і сучасних 
танців розширює та урізноманітнює дитячий танцювальний репертуар, надає 
йому життєвості, забезпечує високу культуру виховання.  

Наявність розгорнутого сюжету не є обов’язковим у дитячій хореографії. 
Проте сюжетна лінія, чітка драматургія дуже збагачують і пожвавлюють танець, 
роблять його змістовно насиченим. Практика показує, що танці, кульмінація 
яких відбувається у фіналі, надзвичайно яскраво сприймаються дітьми, більше 
вражають їх, ніж безсюжетні танці, у яких відбито тільки певний настрій. Крім 
того, розгорнута сюжетна лінія дозволяє створювати в танці не тільки 
позитивні, але й негативні образи, розширюючи тим самим можливості 
виховної роботи з дітьми [1, с. 63.].  

Якщо звертатися до змісту танця, необхідно відзначити, що в кожному 
дитячому номері повинен мати місце момент гри, а чим молодші діти, тим 
більше таких моментів повинно бути в танці. Звичайно, зміст дитячого танцю 
повинен відповідати його формі. Прагнення до правдивого, реалістичного 
відображення дійсності ставить свої вимоги до підбору сюжету, музики, 
костюмів з урахуванням можливостей виконавці і до вибору танцювальних 
рухів як виражальних засобів [2, с.10].  

Велике значення має етюдна робота над ігровими моментами, яка сприяє 
формуванню в дитини навичок самостійного творчого підходу до створення 
художнього образу, привертає її увагу до характерних рис створюваного образу, 
що розвиває в дітей увагу й спостережливість. 

Як у визначенні змісту танцю, так і в питанні досягнення єдності змісту й 
форми гарним прикладом є українська народна танцювальна творчість, кращі 
зразки якої відзначаються єдністю змісту і форми. Складнішим завданням є 
введення до дитячого танцю рухів класичного танцю, виражальні засоби якого 
можуть використовуватися лише з великою обережністю. Але вводити такі 
елементи до підготовчої навчальної роботи все ж необхідно, тому що саме вони 
сприяють формуванню опорно-рухового апарату й стають гарною основою для 
вивчення в майбутньому будь-якого виду хореографії. 
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Педагогічні вимоги щодо змісту методики й організаційних форм занять 
базуються на принципі єдності навчання та виховання.  

Починаючи заняття з дітьми, педагог-хореограф перш за все повинен 
зацікавити дітей мистецтвом танцю, навчити їх любити і розуміти його. 
Знайомство з народними традиціями та обрядами розширює кругозір дітей, 
збагачує їх новими враженнями. Набування вірних і міцних танцювальних 
навичок, участь у виконанні танців, творчий підхід до створення образів, бесіди 
педагога з дітьми – усе це розвиває в дитині естетичне сприйняття світу, любов 
до мистецтва, виховує загальну культуру, формує правильні критерії оцінки 
мистецтва танцю. Зацікавленість маленьких артистів, їх здатність орієнтуватися 
не лише в танцювальному мистецтві, але й у піснях, музиці, живописі 
виявляються доволі швидко. У процесі активного опанування мистецтвом 
танцю у дітей формується художній смак, вони починають помічати та 
сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, але й у житті [2, с.10].     

Отже, під час роботи з дитячим танцювальним колективом з метою 
зацікавлення танцями та формування хореографічної культури викладач-
хореограф має звертати увагу на вивченні дітьми джерел народної хореографії, 
ігор та обрядів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИШУ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 

 ЇЇ ПОШИРЕННЮ 
Пандемія COVID-19 привела до найбільшого за всю історію збою у 

функціонуванні систем освіти в усьому світі. За оцінками ЮНЕСКО понад 1,5 
мільярди студентів у 165 країнах не мали можливості відвідувати заняття через 
поширення цього захворювання [1]. Тож, сферу вищої освіти сміливо можна 
назвати однією з тих сфер, на яку пандемія мала найбільший вплив у 
глобальному масштабі. Однак вона стала й однією з небагатьох сфер, 
підготовлених до переведення більшості своїх процесів в онлайн. Пандемія 
змусила глобальне академічне співтовариство звернутися до нових методів 
надання освітніх послуг, включаючи дистанційне і онлайн-навчання. Вона дала 
поштовх швидким та ефективним перетворенням й у системі вищої освіти 
України. 

Постанова Кабінету міністрів України «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 р. заборонила 
відвідування закладів освіти її здобувачами [2]. У зв’язку з цим всі очні заняття, 
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включаючи лекційні, практичні та навіть лабораторні (при наявності 
віртуальних аналогів), були перенесені в онлайн-середовище. Викладачі 
змушені були організовувати навчальний процес за допомогою дистанційних 
технологій навчання на основі різних способів доставки електронного контенту і 
доступних інструментів комунікації. За таких умов всі можливі ресурси 
університетів, університетів-партнерів, зовнішніх постачальників контенту і 
сервісів були використані для реалізації освітнього процесу за допомогою 
мережі Інтернет. Найбільшу популярність у викладачів вишів мали вебінарні 
сервіси для онлайн-лекцій і консультацій (Google Meet, Google Classroom, Zoom), 
соціальні мережі ій месенджери для комунікації здобувачів вищої освіти і 
викладачів, електронній пошти для розсилки контенту. 

Ситуація з коронавірусною інфекцією показала наскільки важливо вишам 
вміти швидко реагувати на мінливі обставини в світі, у тому числі, переходити 
на дистанційне навчання і застосовувати можливості інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній діяльності. Не дивлячись на регулярний 
процес впровадження цифровізації у виші, застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній діяльності, виявилося, що вони не були 
повністю освоєні. Проведені українськими науковцями дослідження 
продемонстрували, що до переходу на дистанційну форму освіти 61,1% 
респондентів іноді користувалися інструментами онлайн-навчання або 
деякими його елементами. Більше 23,3% не мали досвіду роботи в Інтернеті. 
Лише 13,7% мали досвід і постійно викладали в Інтернеті. Тож, слід 
констатувати, що більшість українських лекторів не мали досвіду постійної 
онлайн-освіти (86%). Із 22 % студентів, які висловили незадоволення онлайн-
освітою, 19% основною причиною цього вказали неналежну підготовленість 
викладачів до навчання в Інтернеті [3, с. 3675-3676].  

Викладачам не вистачало навичок роботи в цифровому середовищі; часу на 
освоєння нових інструментів і перебудову освітнього процесу; підтримки з боку 
технічних служб університету, які відіграють важливу роль при впровадженні 
нових технологій. Навчання викладачів у такі стислі терміни не було можливим 
і звелося до інструктивних внутрішніх нарад, коротких вебінарів, рекомендацій 
та інструкцій по роботі з різними сервісами і платформами, розміщеними на 
сайтах організацій. Питання створення якісних курсів навіть не виносилося на 
порядок денний в перші місяці переходу на дистанційне навчання. І це наслідок 
обставин, які змусили виші мобілізувати всі наявні ресурси і зробити ривок в 
масовому екстреному впровадженні дистанційних освітніх технологій, але не в 
планомірному використанні інструментів онлайн-навчання, що вимагає 
набагато тривалішого часу. Отже, у ситуації, що склалася, було б 
необґрунтованим використовувати термін онлайн-навчання навіть за умови 
використання масових відкритих онлайн-курсів, оскільки екстрене переведення 
студентів на них в середині семестру без попередніх організаційних заходів і 
належного супроводу з боку авторів онлайн-курсів не дозволяє у повній мірі 
відчути переваги цієї технології. Електронний контент, створений для 
вирішення нагальних проблем, слід відрізняти від повноцінних онлайн-курсів, 
які передбачають створення гнучкого інтерактивного онлайн-середовища для 
контрольованого освоєння знань і навичок здобувачами освіти. 
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Опитування зафіксували, що 70% студентів задоволені якістю дистанційної 
освіти в своєму виші, хоча  й визнали наявність певних труднощів та проблем 
[3, с. 3675]. Під час проведеного кафедрою політичних, соціальних та 
культурних досліджень Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди у березні 2020 р онлайн опитування студенти до недоліків 
дистанційного навчання віднесли: відсутність живого спілкування; 
неможливість повторної здачі пропущених практичних занять; значне 
збільшення завдань; брак часу на виконання завдань; зобов’язання виконувати 
свої сімейні обов’язки щодо контролю/догляду за молодшими 
братами/сестрами, поки школи закриті на період проведення онлайн-занять; 
обмежений доступ до комп’ютера, оскільки батьки теж переведені на віддалену 
роботу. Викладачі ж відмітили неможливість індивідуального консультування 
студентів; збільшення часу на листування зі студентами, оскільки навчання в 
Інтернеті передбачають більш детальний опис домашнього завдання, ніж 
зазвичай в аудиторії. Як позитивні наслідки переведення на дистанційне 
навчання студенти відмітили розвиток дисципліни та самоорганізації, що дає 
можливість отримати освіту у зручний час і зручному місці та рівний доступ до 
освіти, незалежно від місця проживання, стану здоров’я чи соціального статусу. 
Викладачі вказують на оновлену роль вчителя, що стає наставником-
консультантом, який координує процес навчання, постійно вдосконалюючи 
онлайн-контент та навички [4, с. 133-134]. 

Досвід пристосування вишів до роботи в умовах карантинних обмежень 
поставив на порядок денний значну кількість питань щодо організації 
освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році. Одне з головних – це 
проблема ефективного застосування цифрових технологій в освітній діяльності 
з метою підвищення якості освіти здобувачів в умовах впровадження заходів 
запобігання короновірусу. Одним з варіантів використання дистанційних 
освітніх технологій в освітньому процесі стало створення онлайн-курсів з 
використанням вільно поширюваного програмного пакету Moodle, що 
представляє собою систему управління навчанням, спеціально розроблену для 
створення електронних навчальних курсів, а також для організації взаємодії 
між викладачем і здобувачем освіти. За рівнем наданих можливостей система 
Moodle займає лідируюче місце серед сучасних систем дистанційного навчання. 
Вона дозволяє проводити розробку і публікацію навчально-методичних 
матеріалів у різних форматах (від текстового подання до мультимедійного 
варіанту), організувати спілкування зі студентами у віртуальному середовищі, 
оптимізувати організаційно-адміністративні функції, проводити тестування і 
тому подібне. Розроблений електронний навчальний курс з використанням 
інструментів Moodle може включати великий набір різних ресурсів і елементів. 
Широкі можливості для комунікації – одна з сильних сторін Moodle: система 
підтримує обмін файлами різних форматів; сервіс розсилки дозволяє 
оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні 
події. Для організації комунікації між користувачами курсу можна також 
розміщувати та використовувати електронну пошту, форум, чат, обмін 
повідомленнями, сервіс вебінарів. Надійна система обліку і відстеження 
активності студентів дозволяє в будь-який момент побачити повну картину 
освоєння курсу як у цілому, так і детальну інформацію по кожному елементу 
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курсу. Більшість елементів курсу можуть бути оцінюваними. Викладач може 
створювати і використовувати в рамках курсу різні системи оцінювання: 
контролювати відвідуваність, активність студентів, час їх навчальної роботи в 
мережі та ін. Правильно підібрані матеріали курсу, виходячи з цілей і завдань 
навчання і характеристик навчального процесу в онлайн-середовищі, 
забезпечать здобувачам освітній результат, а викладачеві – позитивний 
зворотний зв’язок [5]. Автором розроблено на платформі Moodle онлайн-курси: 
«Історія України ранньомодерного часу», «Історія України ХХ – початку ХХІ 
ст.», «Етнополітика в незалежній Україні». Практика показує, що на розробку  
такого курсу йде в середньому 6-9 місяців, а навички роботи викладача на 
онлайн-платформі формуються протягом перших двох запусків курсу. 

Дистанційний формат отримання освіти з використанням курсів на 
платформі Moodle дозволяє студентам навчатися в зручний час, а також 
поєднувати навчання з роботою або іншим видом діяльності. Позитивною 
стороною є також індивідуальний підхід, який проявляється в можливості 
отримувати освіту в зручному для студента темпі. Відпадає необхідність пошуку 
паперових підручників, з’являється максимальна забезпеченість необхідними 
матеріалами в електронному форматі. Використання онлайн-тестів і завдань 
виключає ймовірність появи суб’єктивних факторів при формуванні 
викладачами оцінки знань і умінь здобувачів освіти. Слід відзначити також 
зручність дистанційного формату викладання для самих викладачів, оскільки 
це дозволяє вести викладацьку діяльність в зручний час, що означає можливість 
суміщення з іншою діяльністю. 

Негативні сторони дистанційного формату отримання освіти пов’язані з 
недостатньою мотивацією студентів. Здобувачам необхідно самостійно 
освоювати велику частину навчального матеріалу, для чого рівень мотивації 
повинен бути досить високий. Вміння працювати самостійно і думати над 
опрацьованим матеріалом сучасна середня школа майже не розвиває. Крім 
того, навчання на платформі Moodle передбачає відсутність особистих контактів 
між студентами і викладачами. Розвиток комунікабельності знижується як у 
студентів, так і у викладачів, набуття досвіду роботи в команді відбувається 
тільки в контексті дистанційного формату. Відсутність практичної частини 
навчання серйозно позначається на таких програмах освіти, в яких практична 
частина є обов’язковою, наприклад, при отриманні педагогічної освіти, 
практика викладання і особистого спілкування з учнями вкрай важлива. До 
негативних факторів слід віднести й великий потік інформації в мережі 
«Інтернет» і складність виокремлення достовірної. Викладач повинен донести, 
яким чином необхідно працювати з різними цифровими технологіями і як 
знайти в цьому потоці інформації істину. За умови дистанційної роботи 
здійснити це досить важко. 

З огляду на це, недоцільним є відмова від діалогових форм в освітньому 
процесі. Найбільш ефективним способом реалізації електронного навчання в 
системі дистанційної освіти Moodle є технологія змішаного навчання. За такої 
моделі викладач надає студентам доступ до електронних освітніх ресурсів для 
попередньої позааудиторної теоретичної підготовки до заняття; на аудиторному 
занятті організовується практична діяльність студентів. Виконання 
позааудиторних завдань з певної теми може здійснюватися двома способами: 
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завдання першої частини служать для підготовки до сприйняття матеріалу на 
аудиторних заняттях, а завдання другої частини – для закріплення отриманих 
знань і вироблення певних навичок. Поєднання двох форм освітньої діяльності 
сприятиме зниженню рівня впливу негативних сторін на отримання освіти в 
дистанційному форматі та підвищенню якості освіти здобувачів в умовах 
коронавірусної інфекції.  

Після покращення епідеміологічної ситуації напевно традиційний формат 
отримання освіти буде переглянутий. У ньому будуть збереженї позитивні 
елементи дистанційного формату набуття освіти. Цифрові технології 
допоможуть більш успішній реалізації методичних цілей традиційної освіти. В 
даному випадку можлива розробка програми підвищення кваліфікації для 
викладачів вишів, під час якої навчать правильному застосуванню цифрових 
технологій в освітній діяльності в умовах дистанційного і традиційного 
форматів навчання. Оптимально, якщо навчання за даною програмою 
підвищення кваліфікації буде проходити в дистанційному форматі. 

Таким чином, епідеміологічна ситуація, викликана поширенням 
коронавірусної інфекції, сприяла переходу вишів до активного використання 
цифрових технологій в освітньому процесі. Це допомогло не тільки знизити 
поширення захворювання серед викладачів та здобувачів освіти, а й 
продовжити процес отримання освіти. Повне впровадження цифрових 
технологій в систему навчання вишів дозволить системі швидко 
перебудовуватися в залежності від зовнішніх факторів, при цьому вона буде 
працювати на підвищення якості освіти в будь-якому форматі навчання, 
відповідаючи основним завданням освіти.  
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ 
ПІДЛІТКІВ ЯК СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Сучасне педагогічне середовище інтегрує в себе суспільну думку щодо 
взаємозв’язку ієрархії життєвих цінностей здобувачів освіти та виховного 
впливу освітнього простору. 

Цінності і формування ціннісних орієнтацій, ціннісне ставлення до світу в 
широкому сенсі являють собою зміст і спрямованість національної стратегії 
навчання та виховання. Життєві цінності є і завжди будуть рушійною силою 
особистісних вчинків. Особливо актуальним є вивчення пріоритетів та 
орієнтирів молодших підлітків, оскільки цей вік характеризується 
формуванням цілої низки новоутворень: потреба у самоствердженні, почуття 
дорослості, процес становлення готовності до суспільного життя, засвоєння 
суспільних вимог до особистості тощо [2]. 

Формування ціннісних орієнтацій – процес достатньо складний, має певну 
тимчасову протяжність, не передбачає нав’язування, навпаки, припускає 
делікатність у становленні аксіологічних позицій. Повний цикл формування 
ціннісних орієнтацій може включати наступні етапи [1]: пред’явлення цінностей 
вихованцеві; усвідомлення ціннісних орієнтацій особистістю; ухвалення 
ціннісної орієнтації; реалізація ціннісних орієнтацій у діяльності і поведінці; 
закріплення ціннісної орієнтації у спрямованості особистості і перехід її у статус 
якості особистості, тобто в свого роду потенційний стан; актуалізація 
потенційної ціннісної орієнтації, що полягає в якостях особистості. 

У сучасних умовах стратегічним напрямом формування здобувача освіти як 
носія соціокультурної компетентності є заохочення до цілеспрямованого 
входження в систему цінностей як універсальних соціокультурних орієнтацій. 
Стратегія особистісного розвитку направлена на перетворення внутрішніх 
механізмів, що визначають соціально-культурну активність і ціннісну 
спрямованість особистості здобувача освіти. У загальному вигляді це є 
поступовим включенням молодших підлітків за допомогою тренінгів і 
інтерактивних форм освітньо-виховної діяльності в різні системи цінностей на 
рівні інформування, стимулювання рефлексії, практичного випробування, 
індивідуальної та групової роботи. Таким чином, у молодших підлітків 
формується активна позиція, що дозволяє втілювати не тільки актуальні, але і 
бажані соціально-культурні цінності в індивідуально-особистісні 
новоутворення, аксіологічні орієнтації, зокрема суспільну діяльність. Робота по 
становленню ціннісних орієнтацій є дієвим напрямом виховання сучасного 
здобувача освіти, який розуміє соціальну значущість свого розвитку, віддає 
перевагу суб'єкт-суб'єктному характеру спілкування з соціумом, володіє 
установкою на постійне самовдосконалення. 

Багатогранний аналіз суті суспільних відносин дає підстави стверджувати, 
що головною їх характеристикою є наявність сформованих життєвих цінностей. 
Це першооснова життєдіяльності особистості, від якої залежить глибина і 
неповторність змісту її соціокультурних відносин. Ціннісно орієнтована 
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собистість є носієм духовно-етичних якостей: мудрості, справедливості, доброти, 
розуму, такту, толерантності та ін. Поза сумнівом, що і особистість молодшого 
підлітка, і здійснювана ним соціокультурна діяльність повинні бути наповнені 
високими ідеалами і прагненнями, що відповідають потребі саморозвитку та 
необхідності вдосконалення. Такий здобувач освіти прагне пізнати і зрозуміти 
духовний світ іншої людини, щедро ділиться з нею своїми цінностями, 
специфікою його поведінки позитивна орієнтація на іншого. Це не що інше, як 
духовне багатство особистості, прояв глибокої внутрішньої сили етичних, 
інтелектуальних, естетичних можливостей.  

Отже, очевидною є значущість життєвих цінностей для окремої людини і 
нації в цілому. Ціннісні орієнтації є засобом виразу соціальної зрілості людини. 
Аксіологічний підхід у просторі сучасної освіти забезпечує формування в 
майбутнього громадянина - учасника суспільної взаємодії системи 
загальнолюдських цінностей як визначальних чинників ставлення особистості 
до світу і самого себе, визначення відповідних ціннісних орієнтирів: способів 
поведінки і життя у світі, заповненому ціннісним смислом. При цьому і в 
макромасштабі (країна, держава), і в мікромасштабі (індивід, особистість) 
перевага віддаватиметься тим позиціям, які націлені на «суспільне благо». 

Наші практичні доробки можуть знаходити своє вираження у тематиці 
факультативних занять, корекційно-розвиткових програм, виховних планах 
закладів загальної середньої освіти. 
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Однією з важливих умов розвитку інклюзії, на думку вітчизняних 
дослідників, є підготовка компетентних педагогів, готових працювати з 
різнорівневими дитячими колективами, в яких можуть так само бути 
присутніми і діти з ООП. 

Загальносвітовий досвід показує, при розвитку інклюзивної освіти 
підвищуються вимоги до діяльності педагогів, розширюється коло їх обов'язків. 
Крім того, відбувається зміна професійно значущих і особистісних 
характеристик. У нових освітніх умовах вчитель не може обмежуватися одними 
лише базовими знаннями і навичками. Такий активний розвиток інклюзивної 
освіти вимагає іншу організацію професійної підготовки педагогів. 
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Головна проблема сучасного суспільства – сприйняття людей з обмеженими 
можливостями як неповноцінних. І поки дана проблема існує, дітям з 
особливими освітніми потребами дуже важко перебувати в громадських місцях. 

Для того щоб зрозуміти, що відбувається з ситуацією сприйняття 
нововведень в школі у вчителя, проаналізуємо кілька моделей. 

Існує концепція про особливості адаптації батьків до ситуації інвалідності 
дитини, розроблена скандинавським психотерапевтом Гюрлі Фюр. 

Проводячи паралелі з нею, ми можемо реконструювати почуття і 
переживання вчителя загальноосвітньої школи, який несподівано опинився в 
ситуації необхідності прийняття дитини з ООП. Динаміка переживань у 
сприйнятті вчителем цієї нової ситуації описується нижче.  

Перший етап – це заперечення, на початковому етапі заперечення люди, як 
правило, бояться, що зміни будуть негативними для них особисто. «Це може 
бути потрібно дитині, суспільству, але це не потрібно мені! У мене є стабільні і 
звичні обов'язки». На цьому етапі людина може відчувати гнів, агресивність, 
депресію. Важливо розуміти, що гнів у людей викликають не зміни самі по собі, 
а ті втрати, які вони несуть за собою: «це несправедливо! Ні! Я не можу це 
прийняти!» Насправді відкрито виражений гнів вказує на залученість людей, і 
це добре. 

Другий етап – це середина горя, боротьба між мрією і реальністю. Людина 
повинна зруйнувати стару мрію і знайти нову, яка буде відповідати реальності. 
Коли стара мрія, вже зруйнована, а нової ще не побудовано, вона живе в хаосі, 
здається, що все руйнується, людина відчуває занепад сил, депресію, втрату 
інтересу до життя. 

Третій етап – це побудова нової мрії про майбутнє. Людина починає 
відчувати мрію і надію по відношенню до дійсності, пережили свій страх і гнів, 
розчарування, відчай і безсилля. Складання планів на майбутнє з реалістичною 
оцінкою, заснованої на тих здібностях, які є у дитини. Можна побачити прояви 
цієї стадії в тому, що педагоги [5, с. 74]: 

- готові вчитися новому; 
- вкладають сили в те, щоб зміни запрацювали;  
- відчувають себе залученими і залучають інших. 
Продуктивність просування по цих етапах сприйняття нового, дуже сильно 

залежить від внутрішньої психологічної стійкості тієї людини, з якою ця 
ситуація відбувається. 

До складу ідеальної моделі інклюзії необхідно включати педагога, який 
володіє набором наступних характеристик: 

- у взаємодіях і взаєминах не акцентують увагу на відмінності або 
дефекті дитини; 

- активно і конструктивно взаємодіють з дитиною, що має обмеження 
життєдіяльності, на рівних; 

- переносять толерантне ставлення до людей з особливостями розвитку 
з навчальних ситуацій в інші життєві ситуації 

Перераховані особливості поведінки, характеристики можна віднести до 
прояву такої якості як глибинна толерантність. Зупинимося трохи докладніше 
на описі даної якості.  
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Найчастіше, коли мова йде про взаємодію з людьми, в чомусь несхожих на 
більшість, сприйняття їх без негативного ставлення описують як 
«толерантність», тобто як здатність звичайних людей терпимо ставитися до 
особливостей інших. У педагогічній літературі пропонуються різноманітні 
варіанти «виховання» або «формування толерантного ставлення до 
представників інших культур і етносів, до людей з особливими освітніми 
потребами і т. д. У мові екзистенціальної теорії особистості глибинна 
толерантність може бути описана, як життя і діяльнісні прояви людини 
відповідно до чотирьох фундаментальних мотивацій, що представляють 
позитивні відповіді на наступні питання [5]: 

«Чи можу я бути в цьому світі?» – для того, щоб мати можливість бути в 
цьому світі, необхідно мати достатньо життєвого простору і міцну внутрішню 
опору для того, щоб існувати; 

«Чи подобається мені жити?» – щоб відчути в собі перебіг життя, щоб 
відчувати, що жити – це добре, людині потрібна наявність близьких відносин з 
людьми і речами, і вона повинна знаходити час на те, що подобається їй 
особисто, на те, до чого вона прив'язана серцем; 

«Чи маю я право бути такою?» – людина повинна мати можливість бути 
самою собою, відчувати, що вона має право бути такою, якою вона є; 

«Що я повинна робити?» – для дійсно виконаної екзистенції людині 
необхідний сенс [4, с.23]. 

Таким чином формування ціннісних установок є ядром готовності педагога 
до роботи в інклюзії, особливо під час дистанційного навчання. Отже  
перевагами дистанційного навчання слід визначити: 

 - актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, 
психологічних, методичних розробок; 

 - зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття 
освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для 
засвоєння матеріалу;  

- економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, 
завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному 
коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них; 

 - можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 
інформації будь-якою кількістю студентів (слухачів); 

 - інтерактивність – активне спілкування між студентами (слухачами) групи і 
викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння 
матеріалу; 

 - більше можливості контролю якості навчання, які передбачають 
проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність 
психологічних бар’єрів;  

- відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.  
Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу. З огляду на 

це можна стверджувати, що створення дистанційної освіти – це найбільш 
доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів в 
інклюзивній освіті.  
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Інноваційна складова дистанційного навчання полягає у застосуванні в цій 
формі навчання найбільш конкурентоспроможних освітніх розробок, сучасного 
технічного обладнання, впровадження найбільш ефективних інформаційно-
комунікаційних технологій (віртуальна реальність, доповнена реальність, 
3Dмоделювання тощо).  

Отже, саме застосування інноваційних технологій в навчальних закладах 
України дають широкі перспективи та можливості готувати фахівців нового 
покоління, здатних до гнучкої адаптації в динамічно змінюваному світі, 
нешаблонного, нестандартного мислення у виконанні різноманітних 
професійних завдань, здатних самовдосконалюватися, здобувати та засвоювати 
інформацію, уміло її використовувати. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 В УКРАЇНІ 
Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна 

забезпечити зрослі вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних 
благ. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення асигнувань 
на освіту, збільшення кількості навчальних закладів та іншими традиційними 
способами не в змозі навіть заможні країни. Тому поява дистанційної освіти не 
випадкова, це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. 
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У кінці 1997 року в 107 країнах діяло близько 1000 навчальних закладів 
дистанційного типу. Кількість тих, хто здобув вищу освіту в системі дистанційної 
освіти, в 1997 р. становила близько 50 млн чоловік, у 2000 р. – 90 млн, за 
прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн чоловік. 

Дистанційній освіті притаманна низка позитивних рис, які не властиві 
традиційній, а саме:  

• дистанційна освіта формує глобальний (національний, регіональний, 
міський, локальний), принципово новий освітній простір; 

• можливість займатися в зручний для себе час у зручному місці й темпі, 
нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни;  

• паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від 
виробництва; 

• можливість звертання до багатьох джерел навчальної інформації 
(електронних бібліотек, банків даних, баз знань тощо); 

• cпілкування через мережу Інтернет і за допомогою електронної пошти, 
один з одним і з викладачами; 

• сконцентроване подання навчальної інформації та мультидоступ до 
неї підвищує ефективність засвоєння матеріалу; 

• при дистанційному навчанні у кожного студента є можливість 
витратити більше зусиль і часу на складні та важливі для нього теми з метою 
поглибленого опрацювання; 

• використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, що також дає змогу навчати роботі з ними; 

• рівні можливості одержання освіти – незалежно від місця 
проживання, стану здоров’я, елітарності й матеріальної забезпеченості студента; 

• дистанційне навчання допомагає оминути психологічні бар’єри, 
пов’язані з комунікативними якостями людини, – наприклад, соромливістю, 
страхом публічних виступів та ін.; 

• експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг; 
• дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який 

повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати свої 
курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень 
та інновацій; 

• дистанційна освіта позитивно впливає на студента, збільшуючи його 
творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до 
знань, уміння володіти комп’ютерною технікою і самостійно приймати 
відповідальні рішення; 

• якість дистанційної освіти не поступається в ідеалі якості очної форми 
одержання освіти, а поліпшується за рахунок залучення кадрового 
(професорсько-викладацького) складу найвищої кваліфікації і використання в 
навчальному процесі найкращих навчально-методичних видань та 
контролюючих тестів з дисциплін [1]. 

У ДФН головним критерієм у здобуванні освіти стає критерій пошуку саме 
тих знань, які відповідають майбутній професійній діяльності і допоможуть у 
вирішенні конкретних професійних задач. Це і є однією з причин, за якої 
дистанційне навчання дозволяє здійснити перехід від предметного принципу 
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побудови змісту освіти до створення інтегрованих навчальних курсів, що дають 
цілісну картину професійної діяльності [2]. 

Отже, дистанційне навчання є досить новим явищем в Україні, та воно 
швидко розповсюджується серед вітчизняних ВНЗ. Серед великої кількості 
переваг у нашій країні воно зіткнулося з низкою проблем, адже новітні 
технології не є досконалими та рівень викладачів не забезпечують швидке 
освоєння та користування цим ресурсом. Дистанційна освіта в Україні повинна 
переймати досвід європейських країн для швидкого його розвитку та 
реформування. 
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ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В ФОРМАТІ ПАНДЕМІЇ 
Зміна сприйняття людини інформаційного суспільства впливає на систему 

освіти та виховання. Вона пов'язана з подальшим розвитком засобів передачі та 
зберігання інформації, що трансформують духовні підвалини культури. Крім 
того, сучасним «контекстом» цих процесів є не тільки «біо-політична», а перш 
за все, соціо-психологічна «ситуація» поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19. Епоха «розділеного» суспільства існує між загрозою зникнення 
людини як істоти розумної (бо соціальної) і переходом до нового періоду в її 
розвитку, де основою суспільної взаємодії виступають засоби електронної 
комунікації. Що надає сучасним медіа-засобам можливість об'єднати те, що 
розділене фізичною та  психологічною небезпекою смертельного вірусу. Крім 
того, сучасна культура, яка раніше мала символічну назву медіа-культури у 
наукових роботах, стає віртуальним середовищем життя та діяльності homo-
covidens. Сучасні засоби комунікації не тільки визначають духовну форму 
існування соціуму, а й впливають на реальність природи і людини як 
специфічне віртуальне «середовище проживання».  
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Таке змістовне наповнення, передбачає відповідну форму освітнього та 
виховного процесу (до речі, не тільки у рамках гуманітарних курсів): системний 
підхід, який синтезує основні напрацювання в області психології, філософії, 
соціології, етики та естетики, логіки та риторики, спрямований на розуміння 
сенсу медіа-основ духовності у визначеності її практичної реалізації та розробки 
алгоритмів поведінки у кризових ситуаціях. 

Крім того, обізнаність та компетенції з'являються при єдності знання і волі, 
тобто власної діяльності в певному напрямку. Що пропонується в процесі 
освоєння навчального матеріалу: дослідження форм сучасної медіа-культури, її 
духовного наповнення в процесі комунікації та застосування різних медіа-
засобів, а  також каналів сприйняття (як раціональних, так і чуттєво-образних). 
Виклад теоретичного матеріалу передбачає діалог і дискусію, визначення 
понять супроводжується обговоренням кінофільмів, які розкривають 
емоційний контекст змісту занять. Крім того, є чуттєвою формою, що розкриває  
абстрактне наповнення  наукових теорій та доказів. Побудований таким чином 
навчальний курс конкретизує розуміння медіа-комунікацій, навчає 
практичного застосування цих знань з максимальним ефектом в житті та 
професійній діяльності. Що само по собі сприяє досягненню не тільки освітніх 
цілей, а й дає виховний ефект, формує духовні цінності, які відповідають 
інформаційній стадії розвитку суспільства та досягненню конкретних 
результатів процесу «споживання» освіти у закладах, що забезпечують освітні 
послуги.  

Конкретизація наведених вище теоретичних положень реалізується у 
діяльності Кіноклубу ХНУБА при кафедрі суспільно-гуманітарних наук 
(керівник Кунденко Я.М.), який передбачає надання науково – практичної 
допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідеї медіа-грамотності 
у навчально – виховний процес шляхом посилення візуалізації у змісті 
соціально – гуманітарних дисциплін, проведенні виховної роботи. В контексти 
концепції медіа-освіти, яка ставить за мету інтенсифікацію навчального процесу 
та підвищення інтересу студентів, заняття проводяться у формі діалогу та 
тренінгу з використанням мультимедійних технологій.  

Особливістю вивчення гуманітарних дисциплін є проблемний підхід до 
висвітлення тем та закріплення матеріалу в образній формі на засіданнях 
Кіноклубу ХНУБА, де проводиться обговорення авторських кінофільмів та 
творчих робіт студентів (текстових та аудіо-відео есе). Засідання проводяться як 
образна форма визначення основних понять навчальних дисциплін. На основі 
цього студенти готують текстові та аудіо-візуальні есе, що подаються як тези на 
студентські наукові конференції за темами: 

 істина та етичні аспекти наукового пізнання; 
 творчість та специфіка естетичного, релігійного та філософського 

світогляду; 
 зв'язок архітектури та філософії у «життєвому світі» сучасної культури; 
 соціальна відповідальність в інформаційному суспільстві; 
 постмодерна людина в глобалізованому суспільстві; 
 основні види та форми суспільної комунікації та медіа-культура 

сучасного фахівця; 
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 екзистенціальні проблеми пост-ковідного суціуму. 
У межах Кіноклубу ХНУБА проводиться низка міжвузівських заходів 

(круглих столів, вебінарів та мувінарів, дискусійних клубів, студентських 
конференцій та виставок) сумісно з музеєм історії ХНУБА та Центром воєнно-
патріотичного виховання молоді ХНУБА (керівник Білостоцький М.О.). 

Повертаючись до змісту освітньої та виховної діяльності, необхідно 
відзначити, що в сучасній соціо-психологічній реальності інформаційного 
суспільства практично відсутні зовнішні принципи і ціннісні домінанти. Що 
актуалізує необхідність дисциплін, пов'язаних з аксіологічною проблематикою.    
Традиційно однозначна ціннісно-змістовна орієнтація змінюється 
плюралізмом (властивим «грайливому» умонастрою і стану), що породжує 
невизначеність ідеалів і орієнтирів людини.  Особливість масової культури і 
масової свідомості «тиражувати» не тільки матеріальні, але й духовні цінності 
стає одним з «правил гри» людини в умовах глобалізації. 

Основними аспектами сучасного культурного розвитку є  
1. Некласична методологія наукового дослідження: від аналізу та синтезу, 

що відповідає природознавству, до діалектики та узагальнення, властивих 
гуманітарним наукам; 

2. Самосвідомість як основа світогляду людини; 
3. Мас-медійний характер культури як «життєвого світу» людини; 
Важливою особливістю сфери духовності в сучасному інформаційному 

соціумі є орієнтація на конкретну людину як екзистенціальну одиницю, що 
«переживає» в своєму потоці свідомості сутність світу, що постійно розвивається 
у взаємодії. Це породжує зміну в системі координат світогляду, напрямками 
якого є естетичні, етичні, гносеологічні і епістемологічні цінності, що є основою 
для формування духовності людини і суспільства.  

Враховуючи такі кардинальні зміни в світогляді сучасної людини виникає 
необхідність систематизувати аксіо-сферу як філософське поняття, спираючись 
на великий доробок вивчення  цінностей та потреб у соціо-гуманітарних науках.  
Розподіл цінностей на види проводиться щодо суб'єкта та способа 
поціновування: 

1.Фізичні, які задовольняють базові потреби суб'єкта, спрямовані на чуттєво 
дану реальность, що має одиничний, безпосередній та матеріальний характер; 

2.Соціо-психологічні, які задовольняють особливі, опосередковані 
(результат рефлексії), ідеальні потреби суб'єкта, спрямовані на метафізичну чи 
віртуальну реальність, що існує у свідомості людини; 

3.Духовні цінності, які задовольняють всезагальні та трасцендентальні 
потреби суб'єкта за допомогою творчої діяльності узагальнюючого мислення  по 
створенню естетичні ідеалів; релігійних уявлень; наукових теорій;  
філософських категорій. 

Людина неодноразово розглядалася як центр природи і культури, проте 
конкретність одиничної людини як аксіологічної цінності істотно видозмінює 
уявлення про прекрасне, високе та істинне. Ця зміна, в трактуванні Гегеля, 
повністю знищує такі сфери творчої діяльності як мистецтво, релігія, наука і 
філософія. Мистецтво переходить у свою протилежну релігійну форму, 
естетичне стає етичним, прекрасне - потворним, піднесене – ницим, трагічне – 
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комічним. Образ стає уявленням або зразком, ідеал – ідолом(подобою – 
відносною та обмеженою ідеєю) або жупелом (те, що жахає). Увага 
зосереджується не на творі мистецтва, а на митцях та глядачах, що створюють 
артефакти. 

Сучасне мистецтво, орієнтоване на художника, що створює твір мистецтва, 
не як прекрасний і загальновизнаний ідеал, а як приємне і корисне для себе і 
глядача, переходить в самодіяльність і сферу споживання.  Що є не тільки не 
красивим, а є потворне і нице, що принижує людину як духовну істоту.  Однак 
при цьому не змінюється визначеність мистецтва як чуттєвої форми істини, що 
впливає на людину за допомогою образу, який в даній подачі працює «від 
противного», показуючи якою не повинна бути людина і світ, що руйнує їх 
єдність і взаємодію.  Таким чином, мистецтво не знищується, а розвивається як 
світоглядна форма. Основними напрямками трансформування фізичних та 
соціо-психологічних потреб в системі естетичних цінностей людини 
інформаційного суспільства є: 

1.Технізація та дізайнування життєвого простору людини; 
2. Культивування несмаку та кітчу; 
3. Самодіяльна творчість. 
Потрібно відзначити діалектичне співіснування класичних та традиційних 

форм мистецтва та естетичних цінностей поряд з новими, некласичними та 
авангардними візіями, що межують з постмодерними інсталяціями, 
перфомансами та культурними акціями.  

Щодо релігії, яка виступає як протилежність мистецтву і виробляє основні 
етичні ідеали для існування людини і суспільства, необхідно відзначити такі ж 
видозміни в уявленні про Бога і душу як ідеальну сутність світу і людини.  
Висловлення Ніцше про смерть Бога і владу Надлюдини стають реальністю.  
Сучасні релігійні вірування орієнтовані на конкретного «людино-бога» і духовні 
практики як езотеричне знання. Релігія переходить у свою протилежну - 
світську форму (атеізм, політичні та духовні практики), де віра в Бога 
змінюється поклонінням та служінням людині як конкретній психо-
фізіологічній та соціо-культурній реальності. Релігійні уявлення та етичні 
цінності стають наочними зразками, ідеальне – соціо-психологічною  
реальністю, довершене – недолугим, загальнолюдське благо – особистою 
вигодою (добро підміняється злом), справедливість - помстою. Увага прикута не 
до Бога, а до пророків та месій, що створюють та володіють своїм особистим 
«світом». 

Основними напрямками трансформування фізичних та соціо-
психологічних потреб в системі духовних цінностей людини інформаційного 
суспільства є: 

1.Формування інтелектуальної культури особистості та комунікаційних 
підвалин ментальності;  

2.Набування психологічного та соціологічного досвіду рефлексії та 
саморефлексії; 

3.Розвиток креативних якостей характеру людини та моральних цінностей у 
суспільних групах. 
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При цьому сфера сучасного раціонального знання та епістемологічних 
цінностей виявляє «відносність» науки та «суб'єктивну» змістовну визначеність 
в діяльності дослідника.  В силу цього змінюється предметна область та 
методика дослідження: реальність, що вивчається набуває віртуальний 
характер, що призводить до тісної співпраці та успішної взаємодії 
природознавства та гуманітарного знання у синтетичних технічних науках. 

Крім того, суперечності сучасних естетичних та етичних цінностей, 
релігійних рухів і наукових пошуків вирішуються в рамках «філософської віри», 
запропонованої ще Карлом Ясперсом як підстава для соціальної комунікації.  В 
даному випадку віра і знання змінюються розумінням як методологічним 
фундаментом сучасного наукового знання, а також підстави для руйнування 
сумнівів щодо релігійних уявлень та художніх уподобань. Сучасна філософія 
проходить етап трансформації і являє собою філософування, що має 
міфологічний та аксеологічний характер, що дозволяє створювати світоглядну 
«різому» кожній людині. 

Такі нові обрії духовного змісту світогляду людини «культури 
самосвідомості» та пост-ковідного суспільства, що є не тільки споживацьким, а й 
інформаційним, потребує наукового визначення та висвітлення у освітніх 
дисциплінах та виховних заходах. Розробка та запровадження сучасних 
мультимедійних засобів подання учбового матеріалу – одне з головних завдань 
науковців та викладачів ЗВО технічного спрямування.  
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СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РУХОМ 
ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 

Однією з нагальних науково-практичних відповідей на глобальні виклики 
системі національної університетської освіти є моделювання управління рухом 
до її якості, тобто реальним перетворенням в україноцентриську, ринкову, 
особистісно й професійно-розвивальну, переведенням на рейки демократизації 
та випереджувального інноваційного розвитку. Модель насамперед повинна 
враховувати, що така трансформація освіти під впливом потреб суспільства у 
неперервному поступі та деструктивних чинників (російської агресії, наступу 
коронавірусної інфекції, економічної кризи та ін. ) вимагає на рівні сучасного 
університету докорінного оновлення цілей, змісту і технологій підготовки 
фахівців. У ній, як в дзеркалі, важливе відображення управлінського механізму 
реалізації нової ідеології й політики здійснення якісних перетворень у закладі 
вищої освіти. Розроблення відповідної ідеології й політики в університеті на 
оптимальній методологічній основі – стрижень сукупності всіх стратегічних 
ціннісно-цільових ліній його випереджувального розвитку. 

Висловлені міркування націлюють на виокремлення такої методологічної 
платформи для віддзеркалення у моделі її ціннісно-цільових, ціннісно-
змістових і ціннісно-смислових характеристик: ціннісний потенціал філософії 
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національної ідеї; аксіологічний, системно-функціональний, цілісний, 
синергетичний, акмеологічний, культурологічний, особистісно-діяльнісний, 
компетентістний, студентоцентрований і проєктний методологічні підходи.  

Обрання моделювання у ролі провідного теоретичного методу розгляду 
об’єкта – управління рухом до якості освіти в університеті – пояснюється не 
тільки складністю цього феномена, але й вже добре відомими науковцям 
цілісними властивостями моделей щодо сприяння систематизації знань про 
процес, що досліджується, отриманню нових знань про нього, прогнозуванню 
його принципово нових якісних станів та ін. При побудові ідеального образу 
об’єкта враховувалося, що, за С. Гончаренком, «сутність моделювання полягає у 
встановленні подібності явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта іншому в 
певних відношеннях і на цій основі перетворення простішого за структурою і 
змістом об’єкта в модель складнішого (оригінал)» [1, с. 119].         

Реалізація потреб університетської освіти в соціально й особистісно 
значущих якісних змінах передусім знаходиться у відповідності з подальшим 
розвитком теорії освітнього менеджменту (В. Бондар, О. Галус, Г. Єльникова, Л. 
Калініна,  В. Пікельна, Т. Сорочан, Є. Хриков, А. Харківська, С. Калашнікова, А. 
Прокопенко та ін. ). Ядром теоретичної бази, значущої для проєктування 
моделі, є: теорія управління навчальним закладом, зокрема, визначені Є. 
Хриковим закономірності, принципи й функції цього процесу [2]; теоретичні 
засади управління інноваційним розвитком закладу вищої освіти [3]; 
розроблена насамперед Г. Єльниковою система складників управлінської 
компетентності [4]; науково аргументовані вимоги до управлінців-лідерів в 
умовах сучасних суспільних трансформацій [5]. 

 До відповідної бази відносяться й теоретичні положення щодо якості освіти 
в контексті її нової людиноцентриської парадигми (І. Бех, В. Зайчук, І. Зязюн, В. 
Кремень, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, П. Саух, Г. Філіпчук та ін.). 
Результати аналізу цієї теоретичної основи в єдності з методологічною 
дозволили нам визначити складники якості освітнього процесу в системі вищої 
педагогічної освіти. До них як його стратегічних цільових орієнтирів належать 
такі: «аксіологічна обумовленість розвитку в координатах духовності, 
націєтворчості та дитиноцентризму; акмеологічна обумовленість моделей, 
концепцій і програм неперервного розвитку педагогічної освітньої галузі, 
майбутніх педагогів і випускників університетів; синергетичний механізм 
функціонування процесів професійного навчання, національного виховання і 
післядипломної освіти; цілісність наукової фундаментальності й 
етнокультурності змісту освіти та образності його розкриття; суб’єкт-суб’єктний 
характер педагогічної взаємодії; культуроцентризм і студентоцентризм усіх 
складників професійної підготовки; особистісно-розвивальна спрямованість її 
технологій і методик» [6, с. 87]. П’ять останніх з наведених у переліку 
складників-індикаторів якості педагогічної освіти мають потенціал для прямої 
екстраполяції в різновиди загальних цінностей-цілей університетської освітньої 
практики іншого профільного спрямування – сільськогосподарського, 
політехнічного,  будівельно-архітектурного, юридичного та ін. 

Результатом опертя на зазначені вище положення і вимоги теоретико-
методологічного плану до проектування обраного ідеального об’єкта і стало 
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визначення такої цілісної сукупності взаємопов’язаних структурних 
компонентів функціональної моделі управління рухом до якості освіти в 
університеті: 

 1) стратегічні цілі управління оновленням професійної підготовки 
(складники її якості як результату);  

2) управлінська програма, спрямована на приріст інновацій, баланс 
інтересів, стратегічні і тактичні цінності-цілі освітнього процесу; 

 3) рівні автономного управління – інституційний (учена рада, ректорат, 
науково-методична рада); макрорівень (інститути чи факультети); мезорівень 
(кафедри); мікрорівень (викладачі); особистісний рівень (студент); 

 4) система функцій процесно-цільового управління і самоуправління: 
мотиваційні, проєктувальні, організаційні, стимулювальні й контрольні;  

5) ціннісно-смислове поле всіх функцій суб’єктів різнорівневого управління і 
самоуправління рухом до якості освіти: націєцентриські, культуроцентриські, 
духовно, професійно й особистісно-розвивальні цінності змісту і технологій 
підготовки;  

6) зв’язуючи процеси: комунікації (вертикальний і горизонтальний виміри) і 
керівництво (вертикальний вимір). 

Зафіксовані у моделі два перших складника розробляються на основі й у 
ціннісно-смислових межах спроєктованої в освітньому закладі та затвердженої 
на вченій раді концепції руху до якості професійної підготовки. В ній 
зосереджуються цінності ідеології управління професійною підготовкою 
(насамперед ідеї її етнокультурності, ринковості, особистісно й професійно-
розвивальної спрямованості), принципи реалізації відповідних ідей тощо. 
Цілісна сукупність стратегічних цілей управління оновленням освітнього 
процесу – це невід’ємний складник самої концепції, а управлінська програма їх 
досягнення виступає як окремий конструкт, що будується за результатами 
діагностики стану інноваційності освітньої практики, рівнів сбалансованості 
інтересів її суб’єктів та ресурсної забезпеченості в умовах пандемії. 

Передбачено, що управлінська програма охоплює всі рівні управління 
університетською освітою: вона встановлює сукупність специфічних дій всіх 
суб’єктів цього різнорівневого процесу, важелі контролю і відповідальності. Це 
прямо узгоджується з наступним структурним компонентом. Йдеться про 
своєрідне енергетично-просторове ядро моделі – функції процесно-цільового 
управління і самоуправління. Вони пронизують всі рівні цього цілісного 
процесу: від інституційного до особистісного. Тобто, з одного боку, його суб’єкти 
виконують всі функції, що відображені у моделі, а з іншого – їх управлінські дії є 
специфічними суто у функціональному вимірі. 

Важлива особливість цього ідеального об’єкта – актуалізація ціннісно-
смислового поля функцій суб’єктів управлінського процесу. Під ним слід 
розуміти систему усвідомлених ними як особистісних цінностей тактичних 
цінностей-засобів досягнення якості різнорівневих функціональних 
управлінських дій. Представлені у моделі зв’язуючи процеси (комунікації й 
керівництво) можна вважати її системоутворювальним структурним 
компонентом. Демократизація і гуманізація зв’язуючих процесів в університеті 
виконують роль стратегічних цінностей-засобів їх докорінної перебудови. 
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ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні визначається тенденціями 
до інтеграції у світову систему освіти, підвищенням рівня конкуренції 
інтелектуальної продукції. Це сприяє орієнтації освіти на всебічний розвиток 
особистості та закріпленню цього на державному рівні.  

Однією з подібних форм виступає елективний курс, головним чином, 
пов'язаний із задоволенням індивідуальних інтересів, здібностей і потреб 
студента, формуванням у нього так званих індивідуальних освітніх траєкторій 
[1]. 

Отже, елективні курси або курси за вибором - це вибіркові навчальні курси, 
що входять до навчального плану студентів певного профілю навчання і у 
порівнянні з профільними предметами мають більшу варіативність змісту, 
посилюють практичну і дослідницьку складову професійного навчання. 

При складанні навчальних планів за межами навчального процесу 
залишається багато інформаційного, наукового та методичного матеріалу, 
необхідного студенту для його розвитку. Це пов'язано, насамперед, з 
обмеженнями у часі курсової підготовки. Вирішити цю проблему і покликані 
різноманітні елективні курси. 

В Україні поняття «елективні курси» виникло у загальноосвітній школі на  
виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабміну 
від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 
новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Концепції профільного 
навчання, коли були впроваджені елективні курси (курси за вибором) для учнів 
9-11 класів [2;3;4]. 
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Найпоширеніше очікуванням молодих людей, вже студентів, які проходять 
крізь шкільну систему полягає у тому, що їх і далі хтось буде вести, вказуючи що 
і коли робити. Але у суспільному просторі та у бізнесі все менше ніш для 
працівників із мінімальним рівнем зацікавлення та інціативи. Найбільше 
цінуються ті, хто готові братися за складні проблеми, пропонувати власні 
рішення і нести за них відповідальність, самостійно плануючи щоденні кроки. 

Звичайно, що практика впровадження елективних курсів є успішною, але їх 
змістове наповнення з більшості дисциплін для студентів закладів вищої освіти, 
особливо гуманітарної спрямованості, залишається недосконалим і 
невпорядкованим через ще незначний досвід проведення таких курсів і 
недостатність навчально-методичного забезпечення.  

Система розподілу дисциплін на обов'язкові та за вибором виникла вперше 
у німецьких університетах, набула розвитку наприкінці 60-х років ХХ століття в 
США в системі вищої освіти модульного навчання. Саме в межах одного з 
навчальних блоків було передбачено можливість вибору курсів із 
запропонованих предметів. 

Елективні курси поділяються на два основних види: предметні (предметно-
орієнтовані), які дають можливість студентам реалізувати власні пізнавальні 
інтереси в обраній освітній області та формують вміння та способи діяльності 
для практично важливих завдань (навчальна практика, проектна технологія, 
дослідницька діяльність) і міжпредметні, завданнями яких є інтеграція 
історичних знань з іншими навчальними предметами та створення умов для 
формування індивідуальної освітньої траєкторії розвитку професійних інтересів 
студентів. А також надпредметні курси за вибором, які не включено до базового 
навчального плану. 

Зміст програм предметно-орієнтованих елективних курсів містить у собі 
поглиблене вивчення окремих тем навчальних програм і забезпечує 
підвищений (поглиблений) рівень вивчення того чи іншого навчального 
предмета. 

Зміст програм міжпредметних елективних курсів виходить за межі 
традиційних навчальних предметів. Вони знайомлять студентів з 
комплексними проблемами і завданнями, які потребують синтезу знань з 
різних предметів, методами їх розробок в різних професійних сферах, сприяють 
професійній орієнтації, усвідомленню методів застосування історичних знань на 
практиці. 

Розробляючи програму елективного курсу, доречно враховувати його:  
-новизну; 
-мотиваційний потенціал; 
-індивідуальні здібності і можливості студентів; 
-практичну направленість;  
-забезпечення навчальною, довідниковою, методичною літературою; 
-критерії, які дозволяють оцінити успіхи студентів у вивченні даного курсу; 
-форму звітності студентів після завершення курсу. 
До кожного курсу має бути повне навчально-методичне забезпечення: 

силабус, навчальна та робоча програма, інформаційна база, методична 
забезпечення аудиторної та самостійної роботи, посібники, комплексні 



131 
 
контрольні роботи, розроблені семінарські заняття, тести для самоконтролю і 
контролю знань, умінь та компетенцій. 

Основні вимоги до впровадження курсів за вибором: 
- впроваджуються за рахунок варіативного компонента навчального 

плану; 
- кількість курсів за вибором, їх обсяг, найменування визначаються і 

рекомендуються вченою радою  факультету; 
- включення до навчального плану можливе за умови проведення 

відповідної експертизи та рецензій; 
- кількість курсів, що пропонуються, має бути надлишковою, з них 

кожен обиратиме ті, яких найбільше потребує. 
Нагадаємо, що, вибираючи елективи і складаючи для себе індивідуальний 

розклад, студенти формують міждисциплінарні колективи.  Перед педагогами 
стоїть завдання не тільки розробити унікальний курс, але і зробити його 
цікавим і доступним для розуміння і вивчення представникам кожного 
напряму підготовки, навчити їх спілкуватися, розуміти один одного і 
взаємодіяти.  Така освіта вмотивованому і допитливому студентові сьогодні 
вигідна, тому що він набере собі саме ті знання, які стануть в нагоді в 
майбутньому і йому, і роботодавцям.  

Аналіз нормативних навчальних документів та організаційно-методичних 
джерел (навчальний план, навчальна програма, підручники, альтернативна 
навчальна література) засвідчує, що елективні навчальні курси виступають 
важливим, однак поки що таким, що не в повну силу використовується,  
ресурсом, який складає варіативну частину навчання студентів. 

Висновки. Інтегровані елективні курси є важливим засобом реалізації 
диференційованого й компетентісного підходів до навчання, оскільки пов'язані 
з вибором кожним студентом змісту освіти залежно від його інтересів, 
здібностей, подальших життєвих планів. Крім того, що індивідуалізація освіти 
підвищує мотивацію студентів вчитися, а можливість отримання додаткового 
профілю підвищує привабливість випускника на ринку праці, однією з переваг 
індивідуальної освітньої траєкторії вважають розвиток компетенції 
усвідомленого відповідального вибору. 
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ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Проблематика забезпечення якості вищої освіти, з огляду на свою неабияку 

значущість для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства, є 

актуальною та значущою, як в контексті діалектики її взаємозв’язку з 

питаннями розвитком суспільства та держави, так і з огляду на існуючі запити з 

боку ринку праці та роботодавців щодо якості компетенцій здобувачів вакансій. 
Серед таких питань слід звернути увагу на питання реформування системи 

забезпечення якості вищої освіти та відповідальність за ці процеси с боку 

окремих суб’єктів господарювання. 

З’ясування думки роботодавців щодо рівня відповідальності основних 

суб’єктів управління за підвищення якості вищої освіти було здійснено у межах 

авторського позагрантового проекту «Оцінка якості вищої освіти». Програма 

реалізації проекту (дизайн дослідження або дослідницький протокол) 
передбачала проведення опитування студентів та роботодавців з України та з 

деяких інших світу. Перший етап складався з двох періодів, а саме опитування 

студентів (з грудня 2017 по листопад 2018 року) та роботодавців (з січня 2019 по 

лютий 2020) за анкетою з фокусом уваги на оцінюванні якості вищої освіти. На 

другому етапі було проведено опитування студентів щодо якості дистанційного 

навчання в системі вищої освіти (з грудня 2017 по цей час). До опитування 

студентів у якості респондентів були залучені здобувачі вищої освіти з Латвії та 

Китаю. Деякі з результатів аналізу думки латвійських та китайських студентів 
були висвітлені нами у межах попередніх наукових публікацій [1, 2, 3].  

В опитуванні прийняло участь 184 роботодавців з Харківської, Полтавської, 

Сумської, а також підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської 

областей. 

Запропонована до заповнення роботодавцями анкета містила вісімнадцять 

запитань, переважна більшість з яких були закритого типу. Фокусом одного з 

таких запитань організаторами дослідження було визначено проблематику 

лідерства в ініціюванні реформ щодо підвищення якості вищої освіти. Іншими 
словами, респондентам-роботодавцям було запропоновано висловити свою 

думку (обрати варіант відповіді) щодо того з суб’єктів забезпечення якості вищої 

освіти (стейкхолдерів), який повинен бути ініціатором у проведенні реформ 

відповідної системи. Результати обробки анкет подано в таблиці 1. 
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п/н Суб’єкт проведення реформ  Частка відповідальності суб’єкту за 
підвищення якості вищої освіти, % 

1 Студент (слухач) 16 
2 Заклад вищої освіти (університет) 22 
3 Роботодавці 18 
4 Органи публічного управління (органи 

державної влади та органи місцевого 
самоврядування)  

36 

5 Суспільство (громадські об’єднання; 
моніторингові місії; експертні агентства) 

8 

Таблиця 1 – Компетенція суб’єктів у проведенні реформ щодо підвищення 
якості вищої освіти (за результатами аналізу відповідей роботодавців)  

За результатами аналізу отриманих результатів можемо сформулювати такі 
основні узагальнення. 

По-перше, на думку респондентів-роботодавців (далі респондентів) 
найбільший рівень відповідальності за ініціювання реформ в системі 
забезпечення якості вищої освіти покладається на органи публічного 
управління (36%). Це свідчить про те, що респонденти, у переважній своєї 
більшості, перебувають на позиціях так званої етатистсьої моделі 
взаємовідносин між державною та суспільством, а саме – сильної держави 
(максимальне за результатами оцінювання значення для суб’єкту «органи 
публічного управління» – 36%) та слабкого громадянського суспільства 
(мінімальне за результатами оцінювання значення для суб’єкту «суспільство» – 
8%). Домінування в оцінках респондентів ролі держави (органів публічного 
управління) у забезпеченні якості вищої освіти, створює підґрунтя для 
перегляду місця та ролі суб’єктів публічного управління у її системі.  

По-друге, не очікувано високу оцінку рівня впливовості в ініціюванні 
реформ щодо підвищення якості вищої освіти отримали роботодавці (18%). 
Неочікуваність такого результату була обумовлена тим, що під час проведення 
серії експертних інтерв’ю роботодавці не ідентифікували високого рівню своєї 
впливовості в системі забезпечення якості вищої освіти та не відносили себе до 
ініціаторів проведення реформ у відповідній системі. Іншими словами, під час 
інтерв’ю деякі з роботодавців ставили під сумнів доцільність своєї участі у 
забезпеченні якості вищої освіти, адже на їх думку, ринок праці має достатньо 
важелів у регулюванні відповідних питань. Така позиція роботодавців дійсно 
виглядає цілком обґрунтованою, особливо в контексті змісту таких принципів 
функціонування ринкового середовища як: вільний вибір; вільне 
ціноутворення; саморегулювання тощо. 

По-третє, один з найвищих рівнів відповідальності за ініціювання реформ в 
системі забезпеченні якості вищої освіти респонденти визначили для закладів 
вищої освіти (22%). Це другий за своєю значущістю показник відповідальності. 
Не заперечуючи таку позицію роботодавців звернемо увагу на той факт, що 
ініціювання реформ системи покладається на один з її елементів. Тут виникає 
питання про здатність елемента системи «розуміти необхідність», а тим більше 
ініціювати здійснення реформ. Чи може окремий елемент системи бути 
обізнаним про умови функціонування системи в цілому, а тим більше бути 
ініціатором тих реформ, які можуть вивести його з стану рівноваги? Скоріше за 
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все це питання є риторичним, хоча відповідь на нього має цілком обґрунтоване 
формулювання. Наприклад, відповідно до теорії організації, а саме розробленої 
у її межах концепції організаційних змін, будь-яке організаційне утворення, 
прагнучі до збереження стану стабільності, чинитиме опір змінам. Такий опір 
буде здійснюватися як на рівні окремих членів організації, так й на рівні 
організації в цілому. Крім того, слід розуміти, що серед подій які обумовлюють 
майбутні зміни, неабияке місце відведено так званим зовнішнім силам та 
суб’єктам. Також слід звернути увагу на думку Б.З. Мільнера щодо етапів 
організаційних змін, а саме тих з них, ефективність проходження яких 
організацією залежить у тому числі й від умовно позаорганізаційних факторів. 
Серед таких етапів ми можемо виокремити: «визнання розриву між поточним 
та бажаним станом системи», «сприйняття та оцінка», «планування та аналіз» 
тощо [4, с. 611]. Відповіді на ці питання є очевидними та такими що ставлять під 
сумнів здатність системи, у нашому випадку «системи вищої освіти в цілому та її 
основних елементів», як до ініціювання реформ так й до їх проведення. З огляду 
на вище наведене можемо припустити, що компетенція ЗВО у проведенні 
реформ щодо підвищення якості вищої освіти, не дивлячись на думку 
роботодавців, є достатньо обмеженою. 

По-четверте, на рівні одного з найменших за показником своєї значущості в 
ініціюванні реформ щодо підвищення якості вищої освіти суб’єктів, 
респонденти визначили студентів (16%). Під час серії експертних вибіркових 
інтерв’ю роботодавці висловлювали сумнів щодо здатності студентів, особливо 
на перших роках свого навчання у ЗВО, розуміти потреби у реформуванні 
системи забезпечення якості вищої освіти. На переконання роботодавців, в 
основу такого усвідомлення повинні бути покладені знання суб’єкту, з одного 
боку, щодо очікуваного підсумкового результату навчання у ЗВО, а з іншого – 
запитів ринку праці до необхідного рівня розвитку професійних та 
загальнолюдських якостей здобувачів вакансії, а також тенденцій його 
розвитку. Цілком очевидно, що наявність знань студентів за цими напрямами, 
так само як й їх якість, є значно обмеженими. Цей фактор у поєднанні з 
незавершеністю процесів формування особистості експерта, та як наслідок – 
відсутність концептуальної зрілості у суб’єкта оцінювання, майже знецінює 
участь студентів в ініціюванні реформ системи забезпечення якості вищої 
освіти. Разом з тим, Стандарти і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти ідентифікують студентів на рівні одного з 
стейкхолдерів [5, с. 9], а отже ми не можемо ігнорувати їх думку щодо зміни 
відповідної системи. 

По-п’яте, за оцінками респондентів найменший рівень компетенції щодо 
ініціювання реформування системи вищої освіти України у суспільства (8%), 
хоча у більшості з систем забезпечення якості вищої освіти країн-членів ЄС, 
саме суспільство, через інститут громадських організацій, відіграє провідну роль 
у відповідному процесі. Відповідно до норм Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти залучені до 
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти суб’єкти, повинні «бути 
незалежними в тому, що нестимуть самостійну відповідальність за свої дії; і що 
треті сторони, такі як вищі навчальні заклади, міністерства чи інші учасники 
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процесу, не впливатимуть на висновки і рекомендації їхніх перевірок» (стандарт 
3.6. «Незалежність») [6]. Під незалежністю автори Стандартів розуміють 
можливість функціонування агенцій із зовнішнього забезпечення якості без 
врахування думки закладів вищої освіти, уряду та органів політичного впливу. 
Цілком очевидно, що будь яка організація фундатором якої виступає держава 
так чи інакше буде залежати від свого засновника, а відповідно не відповідатиме 
нормам Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти. За умови утворення агенції із зовнішнього забезпечення 
якості у формі громадської організації вплив на її діяльність з боку «закладів 
вищої освіти, уряду та органів політичного впливу» буде мінімальним. Отже, 
агенція, скоріше за все, не повинна мати статус державної установи або 
організації, як з огляду на необхідність виконання норм Стандартів щодо 
«незалежності», так й в контексті здатності самостійно відповідати перед 
суспільством за результати своєї експертної діяльності. Разом з тим, 
розглядаючи проблематику компетенції суспільства щодо ініціювання 
реформування системи вищої освіти України, слід прийняти до уваги той факт, 
що суспільство не має безпосереднього зв’язку з системою вищої освіти. 
Скоріше за все, такий зв’язок є опосередкованим, наприклад через системи 
людського капіталу та трудового потенціалу соціального об’єкту [7]. У межах цих 
систем феномен «якості вищої освіти» позиціонує на рівні лише однієї з 
багатьох інших детермінант розвитку, а отже її вплив є достатньо обмеженим. 

Вище сформульовані узагальнення та висновки не вичерпують 
проблематики оцінювання роботодавцями рівня відповідальності окремих 
суб’єктів за реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, а 
отже можуть бути уточненні під час подальших напрямів наукових пошуків. 
Найбільш перспективними з напрямів в організації подальших наукових 
досліджень є ті з них, фокусом наукової уваги яких є аналіз думки роботодавців 
щодо розподілу відповідальності між основними суб’єктами забезпечення 
якості вищої освіти за її підсумковий рівень, а також визначення суб’єктів, які за 
очікуваннями респондентів повинні стати ініціаторами у проведенні реформ у 
галузі вищої освіти. 
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PEDAGOGICAL SKILL 

AS A FACTOR IN IMPROVING MODERN EDUCATION 

Pedagogical skill is the art of learning and upbringing.  Pedagogical skill teacher of 
higher education is a professional skill to use a set of knowledge, methods, skills, skills, 

mental processes, personality qualities for a successful, creative, effective solution of 

various pedagogical tasks and achieving the goals of educational and research work.  

The scientific and pedagogical activity of a teacher of a higher educational institution 

syntheses the components that will allow the learning process as effective as possible.  

These components include: 

  - professionalism that does not stop developing and improving. 

 - increasing professional competence. 
 - transfer to students of knowledge about the latest achievements of science in the 

relevant area of knowledge; 

  - the ability to generate a skill to think actively and independently find decisions. 

 - to develop superprofessional skills of the teacher SOFT SKILLS that integrate 

emotional intelligence, skills to convince, communicative and managerial talents, 

ability to solve conflict situations, emotional intelligence, readiness for thought-out 

risk, load, stress and conflicts, creativity, flexibility, tendency to find alternative 

solutions  . 
 - to improve pedagogical technique which is based on the ability to possess 

themselves and skills to cooperate with each student and all group in the process of 
solving pedagogical tasks. 

  - to form professional stability, which ensures the ability of a teacher to carry out 
professional activities for a long time with a high level of emotional stability, 
performance. 

  - constantly improve oratory technique. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=967
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 - improve the pedagogical communication of the teacher and students aims to 
create a favorable psychological climate. 

 - ability to make Self-Presentation Teacher which is aimed at forming a favorable 
impression, forming a teacher's image 

 - improvement of skills of conscious self-regulation which contributes to the 
management of both cognitive processes and personality 

 - implementation of innovative didactic technologies. 
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING IN QUARANTINE 

In modern conditions, when the pace of scientific and technological progress 
requires future engineers to develop skills to work effectively in the face of rapid 
changes in generations of technology and technology, to improve professional 
competence and quickly replenish their professional knowledge and skills, there are 
objective prerequisites for the development of a new direction in education - distance 
learning. training, which is based on computer and telecommunication technologies. 
In such conditions, new problems will undoubtedly appear, which are described in this 
material. 

The first problem is the training of teachers and teachers. The readiness of the 
teacher himself is one of the main elements in distance learning. When integrating 
computer technology into distance pedagogy, it is necessary to ensure that teachers are 
prepared for such innovations. Successful distance learning begins with the confidence 
of educators that they are capable of learning all technologies and applying them 
successfully. Mass training of teachers and teachers in the field of information 
technology will contribute to the development of distance learning and modern 
pedagogy. 

Second problem. If the first problem touched upon the readiness of teachers and 
teachers, then the essence of the second problem is the readiness of students. In the 
process of distance learning, students face a number of barriers in the form of their 
individual characteristics, learning conditions, the ability to use computer technologies 
and Internet resources. To date, there are no distance learning programs that took into 
account certain individual characteristics of each student and, most likely, it is 
impossible to create such individual programs. Therefore, it is necessary to develop a 
distance learning environment that will be aimed at adapting all students to distance 
learning and distance pedagogy in general. 

The next problem is the limited scope for the implementation of information 
technology in educational institutions. Such implementation requires huge resources - 
time and money. A wide range of new curricula, methodological recommendations, 
instructions, manuals, examples of distance lessons. Educational institutions that 
decide to add distance learning to their range of educational services must have all the 
necessary equipment. The opportunity for decent distance learning depends on well-
trained educational institutions. 
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Despite the seeming simplicity of the organization, distance learning also has its 
own problems in this direction. First, the main problem in the development of distance 
learning is the technology of course development. Modern distance learning courses 
are characterized by a lack of interactivity. At present, the content of the courses is 
made up of lectures in the form of text materials and the simplest graphic objects 
(pictures, photos), blocks of knowledge control in the form of test tasks. To create high-
quality multimedia courses, you need a team of subject matter specialists, webmasters, 
designers, programmers, etc. The quality of the developed course depends on the well-
coordinated work of this entire team. Secondly, the work of a teacher in distance 
learning becomes more difficult. When organizing distance learning, the role of the 
teacher is changing, who is now to a lesser extent a disseminator of information and to 
a greater extent a manager and analyst of the educational process. Thirdly, one of the 
key problems of distance learning remains the problem of user authentication when 
checking knowledge. Modern technical means allow the teacher to observe his 
students in real time and "see" who and when "came" to a lecture or seminar and what 
exactly is doing at that time. But not all educational institutions can afford such 
communication. For short-term programs, this is not relevant, they have a different 
goal - to provide the student with material. And a serious and purposeful student 
himself will receive everything that is necessary from the courses. 

 
УДК 378 

M. Omoush, PhD, Associate Professor 
Business Administration Department, Business Faculty  

Tafila Technical University, Jordan 
THE INTERACTION BETWEEN STUDENT FEES AND SUPPORT  

AT EUROPEAN LEVEL 
The interaction between student fees and support is complex, and it is challenging 

to compare national realities accurately and clearly at European level. This is because 
there are many dimensions to consider: Do all students pay fees? Or only some? If 
some, what are the main criteria that determine which students pay and which do not? 
And how much do students actually pay?  

Similar questions need to be asked about student financial support systems. What 
are the main forms of student support, and what is the purpose of such support: to 
reward and incentivise good academic performance, or to mitigate financial need? Is 
financial support paid directly to students in the form of a grant, which does not have 
to be paid back, or as a loan, which does have to be repaid? Where there are grants, are 
they awarded to some or to all students? If it is to some, what are the main criteria, and 
how much support is provided? In addition to direct financial support, are families of 
students supported indirectly in the form of family allowances or tax relief?  

Higher education studies entail substantial investment, and students may be 
required to bear (a part of) the costs through fees. Student fees may comprise a variety 
of costs charged to students, including for example, tuition fees, enrolment, 
administration and examination fees. Contributions to student organisations are 
excluded from the analysis.  

Among the 43 higher education systems covered in this report, there are seven 
where full-time home students pay no fees in first-cycle programmes. These are 
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Denmark, Greece, Cyprus, Malta, Finland, Sweden and Turkey. In contrast, in 12 
higher education systems, all first-cycle students pay fees.  

In the remaining 24 education systems, there are some students who pay fees, 
while others do not. The share of fee-payers in these systems commonly reflects 
different policies. For example, there are systems (Belgium – French Community, 
Bulgaria, Ireland, Spain, France, Italy, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and 
Serbia) where in principle all students pay fees, but some are exempt from paying fees. 
Such exemptions are most commonly based on their socio-economic need, but they 
may also be given to students who study in certain programmes to which authorities 
wish to attract more students or a more diverse student body. In these systems, 
typically more than half of the students are subject to fees.  

In further 12 systems where typically fewer than half of the students pay, only 
certain categories of students need to pay fees. They may be students with insufficient 
academic performance or study progression, students studying in certain types of 
higher education institutions or those studying for a second or further degree at the 
same education level, for example.  

In most of the higher education systems studied, the share of fee-paying students 
in the second cycle (not shown) is comparable to first-cycle data. There are eight 
systems (Greece, Ireland, Cyprus, Malta, the United Kingdom – Scotland, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro and Turkey), however, where a different fee policy applies 
to each of the two cycles, which then translates into different percentages of fee-payers. 
For example, in Greece, Cyprus and Malta, no fees are charged to first- cycle full-time 
students, but students in the second cycle generally pay fees. Turkey also belongs to 
this group, but the fee charged to second-cycle day-time students corresponds to an 
amount below EUR 100. In Ireland, the United Kingdom (Scotland) and Bosnia and 
Herzegovina, only some categories of first-cycle students pay fees (or fees above EUR 
100), while in the second cycle, all students are expected to pay. In the United 
Kingdom (Scotland), first-time first-cycle students do not pay fees (though first-cycle 
students studying for a second degree at the same level pay fees), but the majority of 
second-cycle students pay tuition fees. In Ireland, first-cycle need-based grant holders 
do not pay fees (public authorities cover their student contribution of EUR 3 000), 
whereas in the second cycle, all students are expected to pay tuition fees set by higher 
education institutions. Similarly, in Montenegro, first-cycle students progressing 
normally in their studies do not pay fees as from 2017/18, but all second-cycle students 
paid fees in the reference academic year 2019/20. The no-fee policy is, however, 
extended to the second cycle from the academic year 2020/21: first-time second-cycle 
students in the first year of their studies and those who progress normally in 
subsequent study years do not pay a fee.  

Beyond the percentage of fee-payers, an important aspect of fee policies is the 
amount that students pay. The amount paid by the highest number of fee- paying 
students in the system. The figure takes into account only fees charged to first-time 
students progressing normally through their studies, i.e. acquiring at least the 
minimum number of ECTS required per academic year, and having not yet completed 
the maximum number of academic years set for the specific programme. The focus is, 
once again, on first-cycle full-time home students.  
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As outlined previously, seven higher education systems have a no-fee policy in the 
first- cycle. In addition, in two further systems, no fees are charged to first-cycle 
students who progress normally through their studies: the United Kingdom – 
Scotland (first-time students) and Montenegro. Estonia uses the same approach, the 
only difference being that fees may also be charged to those studying in languages 
other than Estonian.  

In Czechia, Germany (eight Länder), Croatia, Poland, Slovenia and Slovakia, full-
time students progressing normally through their studies most commonly pay only 
administrative charges of up to EUR 100.  

In contrast, more than half of all higher education systems register most common 
annual fees that are higher than EUR 100. More specifically, in 14 higher education 
systems, the most common fee fee- payers pay is between EUR 101 and 1 000. Among 
these, in Austria, students in Fachhochschulen (universities of applied sciences) pay 
annual fees of EUR 736, while students who progress normally in universities and 
university colleges of teacher education do not pay fees. In Ireland, Spain, Italy, 
Hungary, the Netherlands, Switzerland and Liechtenstein, the most common fee is 
relatively high, ranging from EUR 1 001 to 3 000. In Lithuania, while data on the most 
common fees are not available, the minimum fee for full-time fee-paying students is 
higher than EUR 1 500. Finally, in the United Kingdom (England, Wales and 
Northern Ireland) and in Norway, the most common annual fees are the highest in 
Europe, above EUR 3 000. In Norway, students in government dependent private 
higher education institutions pay fees, in public universities there are no fees.  

Interestingly, the countries where the most common fees for students progressing 
normally in their studies are above EUR 100 are also mostly countries where all or the 
majority of students pay fees. Only in Lithuania, Hungary, Austria, Romania and 
Norway are fees above EUR 100 charged to a minority of first-cycle full-time students 
who progress normally. In Lithuania, Hungary and Romania, these fee-payers are 
mainly those who, based on their study performance, did not obtain a state-funded 
place. In Austria and Norway, as mentioned above, these fee-payers are students who 
study in certain types of higher education institution.  

In the second-cycle (not depicted), fees most commonly paid by students 
progressing normally in their studies are similar to first-cycle fees in most education 
systems where students typically pay fees. There are, however, exceptions. In Cyprus, 
Malta, the United Kingdom (Scotland) and Turkey, students do not pay fees in the first 
cycle, but they are generally charged in the second cycle. The most common second-
cycle amounts range from around EUR 15 in Turkey, to more than EUR 5 125 in 
Cyprus; and in the United Kingdom (Scotland) they may be even higher, as they are 
unregulated. In Greece, while there are no fees in the first-cycle programmes and in 
some second-cycle programmes, second-cycle students generally pay fees, which may 
amount to EUR 7 500.  

In a further eight higher education systems, there are fee-payers both among first- 
and second-cycle students, but the most common amounts are typically higher in the 
second cycle. In Ireland, Spain, Romania and North Macedonia, the most common 
amount in the second cycle is substantially higher compared to the first cycle (there is a 
difference of more than EUR 500). The difference in most common amounts is less 
substantial, but second-cycle students still need to pay somewhat higher amounts in 
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France, Albania, Bosnia and Herzegovina, and Serbia. Interestingly, in these eight 
education systems, the minimum annual fees for second-cycle studies are also higher 
than those in the first cycle. In contrast, in the United Kingdom (England, Wales and 
Northern Ireland), annual fees were lower on average in the second cycle than in the 
first cycle for full-time students in 2018/19.  

Two countries have recently implemented new policy measures, which had an 
impact on fee amounts paid by students. Both countries have reduced fees. In the 
Netherlands, since 2017/18, annual statutory fees for first-time students in their first 
year in short- and first-cycle programmes have been halved in order to make higher 
education more accessible. In addition, in first-cycle initial teacher education courses 
annual fees have been halved for the first two years, and from 2020/21, the halved fee 
also applies to second-cycle programmes in teaching. In Portugal, top-level authorities, 
aiming to reduce financial barriers to accessing higher education, have gradually been 
reducing first-cycle (and the legally regulated second-cycle) tuition fees (both 
minimum and maximum) for the last two years. In the academic year 2018/19, annual 
first-cycle fees ranged from EUR 657 to 1 063; while in 2020/21, they range from EUR 
495 to 697 per year.  
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Вступ. Як засвідчує офіційна статистика, серед майже 8 мільярдів населення 

сучасного світу приблизно половина – жінки. При цьому є держави, у яких 
відносну більшість становлять чоловіки (країни Африки, Азії, Південної 
Америки, а також Австралія), а є і такі, де навпаки, кількісно домінують жінки 
(країни колишнього СРСР, у тому числі, Україна). За даними Інтернет-видання 
«Economist UA», в Україні жінок – приблизно 53 % [5]. Назагал же реальне 
становище жінок у багатьох країнах світу ще далеке від ідеалів соціальної 
рівності та психологічної паритетності. Висловлене стосується, між іншим, й 
участі жінок у громадсько-політичному житті соціуму та їх лідерства в цій сфері, 
а тому відповідна проблема потребує свого вивчення та аналізу. 

Аналіз останніх досліджень. Лідерство, як відомо, є одним із важливих 
механізмів регулювання взаємин між людьми, соціальними групами, 
інституціями суспільства. Активність лідерів у різних сферах життя – це 
діяльність енергійних, цілеспрямованих, відповідальних, амбіційних 
особистостей. Лідерство як соціальний інститут виконує низку важливих для 
суспільства і людей функцій. Здебільшого воно визначається характеристиками 
соціуму, соціально-психологічними особливостями спільноти та конкретною 
ситуацією [4, с. 64] 

На думку С. Захарії, різні концепції лідерства можна поділити на 3 основні 
групи: 1) ті, які розглядають лідерство як універсальний феномен людської 
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діяльності та стверджують, що природа лідерства однакова в усіх сферах 
суспільного життя; 2) такі, що ототожнюють лідерство з керівництвом та 
управлінням, при цьому діяльність лідера розглядається як насамперед 
адміністративна, а специфіка лідерства зводиться до правових та етичних 
регуляторів поведінки посадової особи; 3) ті, які розглядають лідерство як 
специфічне явище суспільного життя, що не зводиться до правових, 
економічних, психологічних принципів [6, с. 90]. 

Як зазначає Б. Буяк, будь-яка влада завжди була організувальним началом 
суспільного буття: вона диференціює соціум, структурує його, породжує 
різноманітні види й типи соціальної ієрархії. При цьому влада зазвичай 
реалізується у суспільстві шляхом своєї персоніфікації, зокрема, завдяки 
утворенню інституту лідерства. При цьому останнє розуміється як тривале, а не 
спорадичне явище, яке, як правило, співвідноситься з особистісними, 
індивідуальними якостями свого суб’єкта – лідера [3, с. 240]. 

Провідними характеристиками сучасного громадського, політичного лідера 
вчені називають такі: наявність власної програми або новаторської стратегії та 
тактики; уміння висловлювати, відстоювати погляди та інтереси тієї або іншої 
соціальної групи; певні риси характеру, які виявляються під час реалізації 
програми та об’єднання своїх прибічників (воля, наполегливість, гнучкість, 
інтуїція, рішучість, компетентність та ін.); популярність, уміння переконувати, 
завойовувати прибічників, впливати на людей, ораторські здібності, 
комунікабельність; імідж керівника, котрий діє згідно з нормами моралі, 
прийнятими у суспільстві; відповідний рівень політичної культури; наявність 
команди помічників і виконавців, уміння організовувати дії своїх прибічників; 
перевага суспільного над особистим та ін. [8]. 

Один із сучасних напрямків дослідження феномену лідерства та лідера як 
його суб’єкта – ґендерний аспект. Адже при будь-якому виваженому прийнятті 
рішень важливо, щоби були враховані цінності, потреби та інтереси різних 
верств населення, а тому реальне залучення жінок до процесу обговорення, 
прийняття, упровадження рішень залишається необхідною передумовою 
демократичного суспільного розвитку. На цьому шляху важливо уникати 
формальних підходів і пам’ятати про те, що рівний доступ має забезпечуватися 
відповідними діями. Так, якщо на участь у певному заході запрошена паритетна 
кількість жінок і чоловіків, необхідно переконатися, що жінки, часто більш 
обтяжені своїми формально й неформально існуючими ґендерними ролями 
(зокрема, пов’язаними із традиційною хатньою роботою), дійсно зможуть узяти 
участь у проведенні відповідного заходу від його початку та до кінця [7]. 

Сучасні зарубіжні вчені виокремлюють чотири основні підходи до проблеми 
співвідношення лідерства та ґендеру. Перший підхід ґрунтується на припущенні 
про те, що лідерство начебто біологічно детерміноване, тобто, вроджене й може 
спостерігатися тільки у чоловіків. Другий підхід визнає роль соціалізації у цьому 
процесі та досліджує поняття ґендерної ролі як одного з визначальних чинників 
лідерства. Третій підхід включає цілу низку факторів, серед яких – 
ідентифікація, що формує ґендерну роль та впливає на ефективність 
керівництва. Четвертий підхід визначає відмінності у тому, як саме чоловіки та 
жінки досягають лідерства [9]. 
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У цілому саме із другої половини XX століття ґендерна відмінність починає 
розглядатися як одна з важливих складових, які визначають поведінку 
особистості. Відтоді, на думку Н. Бушуєвої, пошук доказів на користь 
відмінностей (або їх відсутності) між лідерами – чоловіками та жінками, 
ведеться за трьома векторами: у рамках традиційних психологічних напрямів і 
підходів, які інтегрувалися, між іншим, у соціальні науки (психоаналіз, 
біхевіоризм, когнітивна психологія); в контексті вивчення загальних ґендерних 
відмінностей; крізь призму ґендерних теорій лідерства [2]. 

А на початку ХХІ століття, згідно з Т. Бендас та О. Петрушихіною, можна 
говорити про виникнення нової наукової галузі – ґендерної психології 
лідерства. Відповідні дослідження зосереджують свою увагу на таких основних 
аспектах: 1) поведінка лідерів – наприклад, за даними досліджень Е. Іглі зі 
співавторами, жінки більшою мірою схильні до трансформаційного типу 
лідерства (базується на емоційному впливові та прагненні до внутрішнього 
конформізму підлеглих), а чоловіки – до трансакційного (основа – раціональна 
взаємодія, свого роду взаємовигідна «угода»); 2) ґендерна ідентичність лідерів – 
зокрема, Е. Коеніг зі співавторами емпірично довели той факт, що, незважаючи 
на поширення ідеї про рівність статей, водночас посилюється реальна 
маскулінізація лідерської ролі (принаймні, в рамках стереотипних уявлень); 3) 
кроскультурні дослідження – наприклад, ван Еммерік зі співробітниками 
встановили, що орієнтація керівників або на задачу, або на стосунки має не 
стільки ґендерний, скільки культурний корелят; а Р. Бонжіорно та Б. Девід 
емпірично довели, що і більш жорсткі в ґендерному плані культури, й ті, де 
останнім часом спостерігаються реальні тенденції досягнення ґендерного 
паритету (наприклад, в Австралії), демонструють неприйняття маскулінного 
(авторитарного) типу лідерства саме у жінок; 4) особистісне спрямування – 
наприклад, Х. Ліпс та Е. Кінер фактично довели, що майже за півстоліття 
відповідні ґендерні стереотипи так і не змінилися; зокрема, в експериментально 
створюваних ситуаціях чоловіки зазвичай частіше ставали лідерами, а жінки з 
високим рівнем домінантності переважно не отримували лідирування навіть у 
спільноті з низькодомінантними чоловіками [1]. 

Відповідно до сучасних міжнародних стандартів, чоловіки та жінки мають 
рівні права на повноцінну участь не тільки в економічній діяльності, а й у всіх 
аспектах державотворчого процесу. В нашому суспільстві упродовж останніх 
десятиліть відбуваються суттєві зміни в осмисленні й легітимації паритетних 
ґендерних відносин. Загальнонаукові та міждисциплінарні –  педагогічні та 
психологічні – засади обґрунтування зазначених процесів в Україні складають 
напрацювання Т. Говорун, П. Горностая, Л. Заграй, О. Кікінежді, В. Кравця, О. 
Петренко, Т. Титаренко, М. Ткалич, О. Щотки та ін. 

Аналіз основних результатів дослідження. Питання студентського лідерства 
у відповідній проблемній сфері – доволі актуальне, оскільки більшість 
здобувачів і здобувачок освіти, попри наявні в них потенційні якості, не завжди 
вміють ефективно використовувати їх. Вагому частку в процес формування та 
якість роботи студентського самоврядування вносить, безумовно, і ґендерний 
аспект. Тому, зокрема, в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка активно упроваджується поняття 
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ґендерної рівності на різних рівнях діяльності закладу. Ґендерне виховання в 
цілому спрямоване на створення умов для формування гідного ґендерного 
образу сучасної людини. А основою для цього слугують соціокультурні та 
духовно-моральні гуманістичні цінності, прийняті у суспільстві норми та 
правила не тільки поведінки, а й відносин в інтересах особистості, її сім’ї як 
найближчого оточення, суспільства та держави в цілому. 

Ґендерна освіта у закладі має на меті створити умови для розвитку 
потенціалу особистості незалежно від статі, а також для максимальної 
самореалізації та розкриття здібностей у всіх здобувачів освіти у процесі їх 
навчання. Це помітно впливає і на структуру студентського самоврядування. 

Варто зазначити, насамперед, що понад половину від приблизно 7 тисяч 
студентів нашого ВЗО становлять дівчата. Відповідно, їх роль у визначенні та у 
сприянні вирішенню проблем студентства в цілому важко не дооцінити. Серед 
основних завдань Студентського уряду закладу: участь у вирішенні всіх питань 
розвитку університету, що стосуються студентства; забезпечення і захист прав та 
інтересів здобувачів вищої освіти; забезпечення виконання студентами своїх 
обов’язків; забезпечення участі здобувачів вищої освіти в управлінні 
університетом; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності 
студентської молоді; сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку 
студентів; забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної 
допомоги здобувачам вищої освіти (спільно з відповідними службами) та ін. 

Із 20 учасників Студентського уряду рівно половина (50 %) – дівчата. Згідно 
з результатами нашого онлайн опитування через мережу Інтернет, активістки 
університету, за їх власними твердженнями, не відчувають на собі впливу 
відомих ґендерних стереотипів. Крім того, 6 із 10 дівчат  (60 %) заявили, що їх 
обов’язки та об’єм роботи «значно більші, ніж у чоловічої частини Студуряду», 
проте вони «легко вирішують усі поставлені задачі». 

Також усі 10 дівчат (100 %) запевнили, що їм комфортно працювати в 
команді Студентського уряду. Для 4 із 10 (40 %) студенток діяльність у Студуряді 
допомагає отримувати комунікативні навички, досвід спілкування та співпраці з 
людьми, тоді як для решти 6 активісток (60 %) у пріоритети роботи входить 
удосконалення певних особистісних якостей та умінь, саморозвиток. 

Те, що активістки повною мірою реалізують свій лідерський потенціал, 
засвідчує їх доцільний розподіл на керівних посадах. Студуряд нашого ВЗО 
поділяється на чотири підрозділи: інформаційний, навчальний, спортивний та 
культурно-масовий. І з чотирьох керівників відповідних відділів троє (75 %) – 
дівчата. Отже, можна стверджувати, що здобувачки освіти мають можливості 
вповні реалізовувати свої здібності в управлінському апараті університету. 

Для ще більш ефективної активізації, заохочення і залучення лідерок до 
громадського, а в подальшому – й політичного життя країни, рекомендуємо: 

1. Здійснювати регулярний збір кількісних та якісних даних щодо дівчат, 
котрі навчаються у ВЗО, для подальшого урахування їх реальних потреб, а 
також використовувати ці дані при розробці планів розвитку студентства. 

2. Просувати та підтримувати ідеї, а також ініціювати й розробляти власні 
програми, спрямовані на розширення потенційних можливостей дівчат. 

3. Ініціювати програми стажування в органах місцевої влади для дівчат. 
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4. Розробляти навчальні програми з особистісного розвитку й саморозвитку 
лідерських якостей дівчат. 

5. Надавати усім учасницям освітнього процесу базові знання про їх права, 
можливості щодо реалізації цих прав та чинні правові засоби їх захисту в разі 
порушення – зокрема, у ймовірних випадках дискримінації та сексизму. 

6. Уводити в навчальні програми інформацію про місцеві громадські 
організації, а також об’єднання жінок, інформувати щодо можливостей 
створення таких організацій та об’єднань, управління ними, форм і методів 
мережування з іншими громадськими організаціями та жіночими 
об’єднаннями. 

7. Організовувати для дівчат зустрічі з лідерами й лідерками громад, під час 
яких розповідати про реальні історії успіху та можливості досягнення цілей. Це 
сприятиме більшій мотивації до суспільно-політичної активності. 

8. Залучати студенток до активної громадської роботи, підтримувати та 
реалізовувати всі їх важливі ініціативи у відповідному спрямуванні. 

Висновки. Отже, у період складних суспільно-політичних перетворень 
проблема ґендерної рівності не тільки не втрачає своєї актуальності, а й набуває 
її із новою силою. Зміна традиційних уявлень та стереотипів має включати, між 
іншим, переосмислення штучно розподілених функцій чоловіка та жінки, 
усвідомлення того, що не існує лише чоловічої чи жіночої характеристики, ролі, 
діяльності. Натомість різним особистостям, незалежно від їх статі, можуть бути 
притаманні та можуть бути цілеспрямовано сформовані активність, сила волі, 
самостійність, критичність мислення тощо. 

Наголошуємо на тому, що позитивні якості дівчат-лідерок необхідно 
виховувати ще з дитячих та юнацьких років – зокрема, у середовищі різних 
закладів освіти, ознайомлюючи здобувачок із діяльністю органів 
самоврядування та залучаючи до діяльності відповідних органів. Перспективи 
подальших досліджень убачаємо в розширенні порівняльного аспекту 
охопленої проблеми – зокрема, в порівнянні досвіду різних закладів освіти. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

РІЗНОГО РІВНЯ 
Сьогодення диктує сучасній системі освіти свої правила та вимоги до 

процесу здійснення цього важливого для суспільства виду людської діяльності. 
Освіта була, є й буде однією з головних запорук розвитку людської спільноти. 

Перехід до інформаційного суспільства вимагає наявності високоосвічених 
працівників, які працюватимуть над створенням новітніх, інноваційних товарів. 
Формування такого прошарку професіоналів вимагає побудови такої системи 
освіти, яка б надавала змогу виховувати саме такі кадри.  

З цією метою управління системою освіти конче потребує дотримання 
вимог системи якості освіти.   

Освіта є правом кожної людини, яке закріплено в статті 26 Загальної 
декларації прав людини [1]. Вона закликає до забезпечення безкоштовної 
початкової освіти, а Конвенція про права дитини, прийнята в 1989 році, містить 
положення про обов’язок держав забезпечувати доступність вищої освіти для 
всіх. Крім того, освіта виступає ключовим фактором сталого розвитку. Серед 
цілей сталого розвитку до 2030 року світова спільнота визнала освіту ключовим 
фактором у досягненні вказаних цілей. Мета 4, зокрема, передбачає 
забезпечення всеосяжної та справедливої якісної освіти і заохочення 
можливості навчання протягом усього життя для всіх. 

Актуальним є питання не лише забезпечення вільного доступу до освіти, але 
й надання цієї освіти на належному рівні, якість якого сьогодні неабияк важлива 
зокрема через значний потік інформації, який отримує здобувач освіти різного 
ступеня. Тому подальше запровадження засад управління якістю освітнього 
процесу є нагальним питанням як для закладів освіти, так і для державних 
органів влади відповідної спрямованості.      

Система управління якістю – це система менеджменту, яка спрямована на 
контроль діяльності організації щодо якості. Суть створення системи управління 
якістю – чітке визначення переліку послуг, які надаються населенню, та 
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внутрішніх процесів забезпечення діяльності органів влади, установлення 
однозначного та прозорого порядку виконання кожного процесу, установлення 
показників, за якими визначається правильність і якість кожного процесу, а 
також порядку та послідовності аналізу цих показників, розробка методів 
поліпшення кожного процесу [2]. 

З точки зору теорії менеджменту та його основних функцій відзначимо, що 
ці функції постійно використовуються у освітньому процесі. Зокрема 
планування, організація, координація, контроль та мотивація тощо.   

Ізраїльський та американський письменник і бізнес-консультант, який 
спеціалізується на поліпшенні ефективності менеджменту, Іцхак К. Адізес 
вважає, що для забезпечення належного рівня управління організація має 
виконувати чотири функції:  

 Producing results – виробництво результатів, заради яких існує дана 
організація; 

 Administering – адміністрування, що забезпечує продуктивність; 
 Entrepreneuring – підприємництво, за допомогою якого відбувається 

управління змінами; 
 Integrating – інтеграція, тобто об’єднання елементів організації для 

забезпечення її життєздатності в довгостроковій перспективі [3]. 
Такі функції менеджменту актуальні й для освітньої організації. Крім того, з 

точки зору управління якістю освіти різного рівня слід розглянути 
використання функцій менеджменту у вигляді циклу Шухарта-Демінга – так 
звана модель безперервного поліпшення процесів або цикл PDCA (плануй 
(Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)) [4]. При її застосуванні в 
різноманітних областях діяльності (наприклад, управління якістю освіти) ця 
модель дозволяє ефективно керувати цією діяльністю на системній основі. 

Графічно цикл Шухарта-Демінга презентується у вигляді кола, розділеного 
на чотири квадрати. Зверху за годинниковою стрілкою кожен квадрат 
символізує одну із чотирьох повторюваних етапів для безперервного 
менеджменту якості освіти: планування процесу (Plan), виконання процесу (Do), 
моніторінг процесу (Check), вплив або безперервне поліпшення процесів 
(Action) [5] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Цикл Шухарта-Демінга у забезпеченні якості освіти 
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Коло якості освіти включає наступні кроки: 
  Plan – планування (розробка цілей, процесів і процедур) – 

відбувається оцінка можливостей підприємства і плануються бажані зміни. 
Стадія планування циклу PDCA є однією з найвідповідальніших. На цій стадії 
обирається актуальний напрямок діяльності, за яким необхідно провести заходи 
щодо поліпшення якості, зокрема освітнього процесу; здійснюється збір 
необхідної інформації; проводиться оцінка поточної ситуації; визначаються 
пріоритетні проблемні зони; здійснюється аналіз проблемних зон, в тому числі 
виявляються критичні причинно-наслідкові зв'язки тощо; ставляться конкретні 
цілі, досягнення яких дозволить усунути проблемні зони або істотно зменшити 
їх негативний вплив на якість продукції. 

 Do – здійснення (реалізація процесів і процедур) – здійснюються 
заплановані заходи і оцінюються отримані зміни. 

 Check – перевірка (моніторинг та вимірювання процесів і їх 
результатів) – аналізуються результати контролю і робляться висновки. Для 
того щоб зробити висновки про функціонування процесу, на цьому етапі 
відбувається вимір і аналіз його показників, одними з яких є результативність та 
ефективність. 

 Act – дія (коригування та поліпшення) – це дії на основі проведеного 
аналізу на попередньому етапі [5]. 

Тобто цикл Шухарта-Демінга (або цикл PDCA) – це модель безперервного 
поліпшення процесів, зокрема процесів надання освітньої послуги. 

Для визначення відповідності побудови освітнього процесу згідно з циклом 
PDCA доцільно використовувати так званий метод «так чи ні», тобто надати 
відповіді на питання щодо відповідності стандарту ISO 9001:2015: 

1. Ідентифікований процес, необхідний для реалізації системи 
менеджменту якості освіти, та його застосування всередині організації; 

2. Визначене місце даного процесу в послідовності і взаємодії процесів 
системи менеджменту якості освіти , а також бізнес-процесів навчального 
закладу (якщо такі є); 

3. Визначені критерії і методи, необхідні для забезпечення 
результативної роботи й управління цим процесом;  

4. Забезпечено наявність ресурсів та інформації, необхідних для 
підтримки діяльності та моніторингу даного процесу; 

5. Має місце моніторинг, вимірювання і аналіз процесу надання освітньої 
послуги; 

6. Вживаються заходи, необхідні для досягнення запланованих 
результатів і постійного поліпшення цього процесу [6]. 

Сутність методу «так чи ні» полягає у визначенні відповідності або 
невідповідності виконання кожної вимоги, тобто цей метод є дещо спрощеним 
варіантом методу балів.    

Автор у [6] зазначає, що недоліками циклу Шухарта-Демінга є те, що має 
місце потреба в значних управлінських навичках щодо змін, впровадження 
інновацій, крім того, дотримання всіх дій циклу потребує дисципліни.  

Але, поряд з цим, цикл Шухарта-Демінга передусім спрямований на 
боротьбу із трьома головними ворогами: втрати (усі види дій, які споживають 
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ресурси, не створюючи цінності); невідповідність (будь-яке відхилення від 
процесу: як хороше, так і погане); нераціональні дії (перевантаження, робота з 
напругою) [7].  

Саме цей тезис, на нашу думку, є дуже актуальним у освітньому процесі, де 
втрати, невідповідність та нераціональні дії призводять до погіршання якості 
наданої освітньої послуги. Поєднання класичного менеджменту та його 
відгалуження, тобто менеджменту якості освіти, надасть змогу побудувати 
процес надання освітньої послуги у відповідності до сучасних вимог, які 
продиктовані щвидкозмінюваним навколишнім середовищем – світом VUCA. 

За останні роки світ став набагато складніше і непередбачувані. Саме для 
його опису навіть з’явився спеціальний акронім «VUCA», що означає  

  «мінливий» (volatile); 
  «невідомий, невизначений» (uncertain); 
  «складний» (complex); 
  «багатозначний» (ambiguous). 
Ситуація змінюється несподівано і стрімко, криза стає нормою життя, 

швидкість змін невблаганно наростає. У сучасному менеджменті все більшу 
практичну затребуваність отримує реалізація тих проєктів, які гнучко 
відповідають на вимоги мінливого світу. Це конче актуально й для освіти. 
Сьогодення поставило багато задач, які вимагають від освіти бути гнучкою, 
тобто «agile».   

Сенс «Agile» сформульований в так званому «Agile-маніфесті»: «Люди і 
взаємодія важливіше процесів та інструментів. Працюючий продукт важливіше 
вичерпної документації. Співпраця з замовником важливіше узгодження умов 
контракту. Готовність до змін важливіше проходження попереднім планом» 
[8]. 

Таких принципів доцільно дотримуватися і у освітньому процесі. Це надасть 
кращого розуміння як розвивати сучасну освіту найвищої якості на всіх рівнях її 
здобуття.  

Три основних напрямки застосування Agile в освіті: 
 Agile в розробці навчальних продуктів; 
 Agile-навчання: формування індивідуальної освітньої траєкторії; 
 Agile як педагогічна технологія [9].  
Кожний з цих напрямків може реалізовуватися для здобувачів освіти  будь-

якого рівня: дошкільного віку (3-6 років), школярів, студентів, в 
корпоративному навчанні і в безперервній освіті та самоосвіті тощо. 

Навчання Agile-підходу в управлінні проходять співробітники і лідери 

великих компаній, уряди низки країн. Agile впроваджений в системі управління 
освітою в деяких університетах Сполучених штатів Америки. 

Першопроходцями застосування agile-підходу в шкільній освіті стали 

голландські педагоги з міста Алфен-ан-ден-Рейн. Завдяки підтримці ділового 

співтовариства в Голландії сьогодні існує спеціальний фонд eduScrum, який 

інформує вчителів і школи про цю методології [9]. Тобто ми можемо 

спостерігати як із суто бізнес-середовища вказані підходи менеджменту 

переносяться у освіту та, що головне, дають змогу підвищити її якість. Бо, на 
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нашу думку, побудова якісного освітнього процесу має багато спільних рис з 
побудовою процесу менеджменту, зокрема менеджменту якості, на певному 

підприємстві чи організації.  

Тому вважається доцільним подальше активне вивчення можливостей 

використання вказаних інструментів в освітній діяльності всіх рівнів, тому що 

наша освіта має виховувати таких професіоналів, які можуть бути гнучкими, не 

боятися нововведень, які готові до швидких змін у оточуючому середовищу та 

можуть працювати як окремо, так і у команді тощо.   

Якість освіти сьогодні – це невід’ємна характеристика існування для 
освітньої організації, тому ще раз підкреслимо актуальність впровадження 

новітніх технологій менеджменту у систему управління освітою, зокрема її 

якістю.   
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УДК 371 
Д.В. Толок, здобувачка вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
м.Харків, Україна 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У сучасній парадигмі системи вищої освіти актуалізуються організаційно-
методичні та інформаційно-технічні нововведення, які обумовлені 
модернізацією освітніх процесів і змінами в управлінні цими процесами, що 
призводить до модернізації всієї системи підготовки фахівців. Процес 
модернізації системи освіти в Україні відбувається вже на протязі кількох років, 
проте як і раніше залишаються актуальними такі питання, як управління якістю 
освіти. 

Говорячи про якість освіти, ми маємо на увазі не тільки наявність у 
випускника сформованих професійних компетенцій, а й характер і рівень освіти 
в цілому, організаційно-управлінську культуру, соціальну активність і соціальну 
зрілість молодого професіонала, його готовність здійснювати різні функції, 
передбачати за допомогою прогнозування проблеми і конструктивно їх 
вирішувати. Однією із сучасних технологій управління якістю освіти є 
педагогічний дискурс.  

Педагогічний дискурс – це різновид спілкування, що відбувається в межах 
освітнього соціального простору і визначається статусно-рольовими 
відносинами учасників комунікації (по В. Карасику). Індикатором ефективності 
педагогічного дискурсу виступає очікуваний позитивний результат навчання.  

Педагогічний дискурс – міждисциплінарна категорія, що вивчається 
низкою гуманітарних наук. Як різновид спілкування, що є важливою умовою 
особистісного становлення, педагогічний дискурс розкритий у 
фундаментальних психолого-педагогічних дослідженнях Б. Ананьєва, І. Беха, О. 
Бодальова та інших. Втім, педагогічний дискурс — це не просто послідовність 
окремих мовних творів або одиниць, що скріпляють між собою смисловим і 
формальним зв'язком, але і конструкт потенційний і актуальний, можлива 
мовна діяльність (по Л. Щербі), що відображає структуру особи комуніканта, її 
світогляд (систему мотивів, позицій, поглядів і установок). Навчальний дискурс 
є діалог в широкому значенні цього слова, який, по М. Бахтіну, може бути 
нескінченно продовжений і в нього можуть вступати нові учасники комунікації.  

В сучасній педагогіці, де процес навчання є «діалогом», дискурс є одним з 
найактуальніших предметів дослідження. В. Карасик виділяє три підходи до 
розгляду дискурсу:  

1) з позиції мовної особи дискурс прирівнюється до комунікативної 
компетенції, тобто є знаннями, уміннями і навиками, необхідними для 
підтримки спілкування;  

2) з позиції текстоутворення дискурс прирівнюється до мовної компетенції, 
тобто розглядає вірність побудови вислову;  

3) з позиції ситуації спілкування дискурс представлений у вигляді різних 
комунікативних ситуацій, особистісно- і статусно-оpієнтованих та визначається 
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прийнятими в суспільстві сферами спілкування та інститутами, що склалися 
(інституційний дискурс). [1] 

Метою педагогічного дискурсу є соціалізація нового члена суспільства; його 
основні учасники — педагог та підлеглий, чиї статусні ролі характеризуються 
принциповою нерівністю; місце спілкування — навчальний заклад і 
найприродніша форма спілкування — заняття.  

В сучасній спеціалізованій літературі і періодичних виданнях, які 
розкривають питання менеджменту якості освіти, педагогічний дискурс 
проблеми якості освіти відображає тенденцію до опису підходів, що з'єднують 
теоретико-методологічні аспекти проблеми якості підготовки професіоналів і 
проблему визначення критеріїв ефективності цієї системи. 

У педагогічному дискурсі категорія «якість» в сучасному філософсько-
методологічному контексті традиційно виступає як бінарна опозиція категорії 
«кількість». Тим часом ці поняття органічно пов'язані між собою, оскільки 
взаємообумовлюють одне одного. Якість і кількість принципово різні, але без 
кількісних показників неможливо говорити про якісну оцінку і, інтерпретуючи 
частотність або кількість будь-яких параметрів, не представляється можливим 
обійтися без категорії якості. 

У педагогічному дискурсі неможливо розкрити зміст поняття «якість 
освіти» без уточнення дефініції освіти. В даному випадку під освітою 
розуміється цілеспрямований процес створення умов для передачі поколінню 
актуальних наукових знань, які формують соціальну особстість. Це триєдиний 
процес, що включає в себе навчання, виховання і розвиток особистості, 
здійснюваний суб'єктами освітнього простору (вчителем і учнем) в спеціально 
організованих освітніх організаціях. 

У більшості джерел з менеджменту якості освіти та соціального управління 
міститься точка зору, згідно якої досягти заявлених результатів в освіті можливо 
через створення якісних процесів, які впливають на рівень підготовки 
професорсько викладацького складу або штату, забезпечує програму навчання, 
адекватне та ефективне застосування сучасних освітніх технологій, ефективна 
організація навчально-пізнавальної діяльності учнів [2, с.181].   

Якість освіти в педагогічному дискурсі розглядається як якість процесів 
освітньої організації, змісту освіти, організаційно-технологічної складової, 
кадрового ресурсу, середовища освітньої організації. 

У контексті парадигми педагогічного менеджменту можна зробити 
висновок, що варіативність у використанні поняття «управління якістю»  
замикається в рамках підходів Загального управління якістю та Міжнародних 
стандартів ISO. Відмінною особливістю цих підходів є їх орієнтація на 
організацію якісного контролю процесів, що має забезпечити отримання 
якісного продукту. Однак, оскільки в нашому випадку мова йде про продукт як 
про сформовану особистість професіонала, врахування людського фактора 
набуває позачергового значення щодо того, хто навчається. 

При зверненні до міжнародних стандартів якості освіти ISO, який є 
орієнтованим на концепцію Загального управління якістю (TQM), знаходимо 
рекомендації щодо дотримання наступних принципів забезпечення якості 
освіти: 
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1. Переважна орієнтація освітньої організації на соціальне замовлення як на 
основного споживача освітньої послуги. 

2. Персональна відповідальність адміністративно-управлінського апарату за 
виконання замовлення споживача (стейкхолдера). 

3. Сприяння, співучасть, співуправління всіх суб'єктів освітнього процесу при 
реалізації якісної освіти на всіх етапах освітнього процесу. 

4. Використання функціонально-системного та процесного підходів в 
системі менеджменту якості освіти організації. 

Вибудована і функціонуюча система управління якості освіти вимагає 
наявності системи моніторингу процесів і їх коригування. У зв’язку з чим в 
Україні створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти — 
один з органів управління у сфері вищої освіти. Агентство щороку готує та 
оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність 
завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну 
діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої 
освіти. Тому якість освіти в Україні завжди знаходиться під контролем.[3] 

Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що педагогічний дискурс 
як технологія управління якістю освіти в навчальному закладі є дійсно 
потужним інструментом в сучасному світі.  
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІНОГО 

НАВЧАННЯ 
У сучасному суспільстві, що фактично є перехідним станом від 

індустріального до постіндустріального, освіта і, зокрема, вища освіта,  стає 
визначальним чинником динамічного соціально-економічного розвитку 
країни. Водночас, її висока якість можлива тільки за умови формування в 
державі ефективних інститутів її функціонування та управління нею. Механізм 
функціонування освіти, у тому числі й вищої, розвивається і трансформується в  
умовах нових  глобальних викликів та  демократії. 

Система вищої освіти України знаходиться у процесі постійного 
реформування, що зумовлено трансформаційними змінами у суспільстві та 
необхідністю відповідати вимогам становлення економіки знань. Вища освіта 
стає дуже важливим суспільним інститутом, тому нових підходів потребує вся 
система управління нею. Система державного управління має базуватися на 
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механізмах і стимулах, що впливатимуть на вищі навчальні заклади, 
спонукаючи їх підвищувати якість освітніх послуг, відчувати відповідальність за 
результати своєї діяльності, формувати людський капітал, потрібний для 
становлення економіки знань. 

Основним чинником, що впливає на розвиток вищої освіти є складна 
соціально-економічна ситуація, яка склалася в Україні.  За останній рік до вже 
давно існуючих соціально-економічних проблем (дефіцитне бюджетне 
фінансування, високий рівень корупції, вкрай низький рівень інвестиційної 
активності, низький рівень доходів населення) слід додати негативний 
економічний вплив обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19.    Пандемія вплинула на 
звичні режими навчально-виховного процесу,  життя студентів, їх родин, 
викладачів, соціально-економічних питань, серед яких перш за все питання 
рівності  доступу до навчання (різний рівень забезпеченості студентів засобами 
для дистанційного навчання та неоднаковий доступ до якісного Інтернету).  

У вересні 2020  відбулася панельна дискусія онлайн  на тему: "Університет в 
умовах карантину", де проректора провідних вишів Києва,  Харкова, Дніпра 
обговорювали досвід організації дистанційної освіти [1]. 

В якості основних проблем, які виникли в процесі впровадження 
дистанційного навчання, можна визначити наступні: 

 необхідність значних економічних витрат університетів на  
дотримання карантинних заходів; 

 пошук нових форм управління навчальним процесом (режим 
електронних журналів і електронних відомостей); 

 мотивація студентів навчатися он-лайн; 
 питання адаптації першокурсників; 
 питання методики проведення он-лайн занять  та оцінювання знань 

студентів; 
 перевантаження та вигорання викладачів  (на кожну годину 

проведення занять онлайн припадає 3-4 години підготовки); 
 нові підходи до цифровізації освіти; 
 зміни, що відбуваються  на ринку праці і в політиці роботодавців  [1]. 
Отже, система вищої освіти опинилася в ситуації, коли рівень розвитку 

технологій значно випереджає динаміку змін у свідомості суб’єктів вищої освіти. 
Онлайн-навчання дало змогу зрозуміти, що стандартний підхід, коли 

викладач або спікер начитує матеріал, а студенти його слухають, уже не працює. 
Адміністративні методи ще забезпечують віртуальну присутність студентів на 
онлайн-лекції. Проте їхню активність, залученість, зацікавленість і здатність 
сприймати нову інформацію викладач контролювати вже не здатен. Аби не 
перетворювати навчальний процес на імітацію, необхідно знаходити, а інколи 
навіть винаходити, і впроваджувати нові підходи до викладання матеріалу. Це 
можуть бути заняття у форматі бізнес-ігор, групові дискусії та обговорення 
матеріалу, проведення опитувань під час лекції, залучення гостьових спікерів з 
індустрії, активне використання контенту з YouTube, live demo для наочної 
демонстрації практики тощо. 
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На початку карантину, через який заклади освіти перейшли до онлайн-
навчання, був популярний такий термін, як «режим месенджера». Так 
називали ситуацію, коли за дистанційне навчання зараховували просте 
листування у пошті та месенджерах. 

Проте повноцінне віддалене навчання неможливе без спеціальних 
інструментів для нього. Таких як Moodle, Google Classroom, Zoom, Google 
Suite/Docs, інші платформи для веб-конференцій, створення тестів і завдань, 
сервіси для ведення блогів тощо. В ідеалі, в кожного закладу освіти має бути 
доступ до LMS (Learning Management System). Це системи, які дозволяють 
студентові та викладачу спілкуватися, виконувати і перевіряти завдання, 
контролювати відвідуваність, організовувати семестровий контроль і атестацію, 
тощо [2]. 

Проблема онлайн-навчання полягає ще й у тому, що студентам важче 
отримувати інформацію у відеоконференціях. Концентрація уваги знижена, а 
відсутність взаємодії ускладнює сприйняття контенту. Вигорання відчувають як 
ті, хто проводить онлайн-лекції, так і ті, хто слухає їх. Колись під час аудиторних 
занять лектор мав монополію на увагу аудиторії, й так чи інакше студенти 
слухали викладача, незалежно від якості контенту, харизми чи ораторських 
здібностей. 

У онлайн-світі ця монополія лектора зникає. Студенти мають доступ до 
будь-якого контенту від найкращих освітніх установ і лекторів з усього світу. 
Тому потрібна онлайн-трансформація викладача у відеоблогера, подкастера та 
контент-мейкера для залучення і втримання аудиторії [2].  

Крім цього, поняття «лектор» стає застарілим. Сприйняття матеріалу і 
загалом процес навчання відбуваються набагато ефективніше, коли викладач 
надає персоналізовану підтримку студентам, використовує зворотний зв’язок та 
індивідуальне скеровування. Адже ефективність лекції в контексті інших видів 
навчання становить лише 5%, а, наприклад, на групову дискусію припадає 50% 
ефективності, а ось на навчання інших — уже 90%. Тому викладач 
трансформується в ментора, який, користаючись усіма наявними та доцільними 
засобами, і допомагає максимально комфортно та ефективно засвоїти матеріал. 

Питання зворотного зв'язку й у звичайному офлайн-житті було непростим. 
Адекватно реагувати та конструктивно надавати зворотний зв'язок — непроста 
річ для всіх. 

Для цього нам стане у пригоді емоційний інтелект — уміння усвідомлювати і 
керувати своїми емоціями, виражати та контролювати їх, розуміти почуття 
інших людей (що й відрізняє нас від машин) і співпереживати іншим. В умовах 
new normal корисно і доречно виявляти емпатію, тобто розуміти почуття інших 
людей. 

Коли ми говоримо про комунікацію онлайн, важливо знати й розуміти, що 
таке асертивність. Це можливість і вміння кожного з нас знати свої кордони: 
фізичні, моральні, емоційні; визначати, в якій зоні нам комфортно. 
Асертивність — це також про вміння обстоювати свою точку зору, не 
порушуючи кордонів іншої людини, здатність сприймати критику і вміння 
сказати «ні» або «так». Це особливо важливо в сучасному світі, коли часто 
кажуть: «Давай тобі порекомендую, як робити краще» [2]. 
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Small talk викладача зі студентами на початку лекції про вихідні, результати 
спортивних змагань чи погоду або пропозиція ігрового формату заняття — це  
нові реалії комунікації між викладачами та студентами.  

У провідних країнах світу моделі дистанційної освіти існують вже достатньо 
давно. Причому простежується тенденція створення нових його мереж. 
Інтенсивність розвитку цього процесу обумовлена не тільки потребами ринку в 
кваліфікованих кадрах, перевагами дистанційного навчання, інноваціями у 
секторі ІТ, а й тим, що в розробку навчальних програм активно залучилися 
найбільші технологічні компанії світу, такі як Novel, Microsoft, IBM, Apple, DEC, 
Sun і інші, що свідчить про важливість ринку дистанційної освіти для 
національних економік. 

В даний час в багатьох країнах світу заняття за індивідуальними схемами 
навчання користуються широким попитом. У ролі провайдерів дистанційного 
навчання  сьогодні виступають не лише університети, а й чисельні навчальні 
центри та консалтингові компанії, які зайняли свої ніші в системі підготовки 
фахівців у всіх сферах діяльності – від широкого діапазону  вузівських 
спеціальностей і різних програм  МВА і МПА (щодо формування 
менеджерських компетенцій і підготовці фахівців з державного управління) до 
ріелторів, туроператорів, перукарів, медпрацівників, стилістів, бухгалтерів тощо.  

До теперішнього моменту провідні університети Німеччини, Італії, Великої 
Британії, Нідерландів, що працюють в сфері відкритого дистанційного 
навчання (ВДН), мають як загальні, так і унікальні риси, притаманні окремим 
державам, освітнім мережам, установам. Найбільш важливими є деякі 
особливості організації управління, що безпосередньо пов’язано з управлінням 
якістю педагогічних технологій, що застосовуються в освітніх системах різних 
країн. 

Уряди європейських країн зацікавлені в розвитку мережі дистанційного 
навчання, однак підходи до ВДН і суб’єкти цього процесу в різних країнах 
істотно відрізняються. У Великій Британії, наприклад, навчання на відстані 
розраховане більшою мірою на фахівців-іммігрантів, з метою якнайшвидшої їх 
адаптації та інтеграції; в Німеччині і Нідерландах акцент зроблений на навчанні 
студентів, тому ВДН широко використовуються у навчальному процесі. 
Загальнонаціональної концепції дистанційної освіти в Італії немає, проте на 
рівні держави здійснюються програми фінансування процесу комп’ютеризації 
освітніх установ. 

У європейському секторі дистанційної освіти освітні установи за формою 
організації поділяються на державні і приватні. Крім того, створені й успішно 
функціонують міжнародні та національні асоціації університетів, які працюють 
в системі організації дистанційної освіти. 

До початку 2000-х років, за різними оцінками, половина населення США 

розглядали дистанційну освіту як базову форму майбутньої системи вищої 

освіти. На той час, за повідомленням Національного центру статистики освіти 

(National Center for Education Statistics) 1500 університетів пропонували 

дистанційні програми, якими було охоплено понад 2 млн. осіб. У США були 

прийняті державні програми сприяння розвитку дистанційної освіти, 
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здійснювалося фінансування спільних проєктів університетів і технологічних 
компаній. Дистанційна освіта надається як приватними так і державними 

закладами освіти. 

В сучасних умовах у США кількість студентів, які навчаються дистанційно 

зростає набагато швидше, ніж кількість студентів, які навчаються off-line. 

Приблизно 82% усіх навчальних закладів США надають мінімум один курс 

дистанційно.  
Однією з форм підтримки дистанційного навчання в практиці розвинених 

країн є створення державного спеціалізованого телеканалу. У Великій Британії, 
наприклад, було створене навчання державній службі для підвищення 
кваліфікації всіх державних службовців створений сайт Civil Service Learning, де 
державні службовці можуть знайти інформацію про дистанційне навчання, 
онлайн-ресурси та очні курси. 

Оцінка світових освітніх систем показує, що дистанційне навчання в 
середньому на 50% дешевше традиційних форм навчання. Досвід  недержавних 
центрів дистанційного навчання показує, що витрати на їх навчання становлять 
приблизно 60 відсотків вартості навчання штатного спеціаліста. Відносно 
невисока вартість навчання досягається за рахунок використання більш 
концентрованої презентації та уніфікації контенту, зосередження технологій 
дистанційного навчання на великій кількості студентів, а також більш 
ефективного використання існуючих навчальних майданчиків і приміщень, 
наприклад, у вихідні дні. Таким чином, досвід зарубіжних країн, де розгалужена 
мережа дистанційної освіти, що надає можливість пройти курс підвищення 
кваліфікації без відриву від роботи, показує його значні переваги в економії часу 
і фінансових витрат.  

При впровадженні і розробці програм дистанційної освіти університети 
вважають збільшення аудиторії студентів одним з найважливіших завдань, 
надаючи студентам можливість навчатися, по-перше, в зручному для них місці, 
а по-друге, в зручний час практично без обмежень за часом.   Важливою 
перевагою віддалених програм є зниження витрат на навчання. Також 
підвищують привабливість віддалених програм можливість складати окремі 
програми і, як наслідок, орієнтуватися на запити конкретних роботодавців. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК  КАТАЛІЗАТОР ОСВІТИ 
В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Проникнення цифрових технологій  в усі сфери життя вимагає від сучасного 
фахівця  нової якості освіти. Сьогодні  вже недостатньо  знань, наданих  
традиційною системою освіти, оскільки  більшість працівників   виконують 
роботу, де певний рівень грамотності може бути замінений комп'ютером.  Для 
успішної роботи сучасному  фахівцеві необхідні не лише загальні, але й 
специфічні знання, що викликало  необхідність модернізації освіти. 

Якісно нові технології навчання в Україні вже закріплені на законодавчому 
рівні відповідними законодавчими актами, такими як наказ Міністерства освіти 
і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»[1],  
закон «Про Національну програму інформатизації» [2], указ президента «Про 
заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» [3], 
розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Стратегії розвитку 
інформаційного  суспільства в Україні» [4], тощо. 

Цими документами покладено початок нового типу навчання,  коли студент 
може самостійно визначати  свою освітню траєкторію, а система освіти повинна 
забезпечити  активний розвиток  академічної мобільності, завдяки впевненому 
переходу до цифрової епохи. Українська система освіти сьогодні повинна 
акцентувати увагу перш за все на підготовці фахівців, що володіють такими 
професійними компетенціями, які передбачають здатність до творчих 
нестандартних рішень, а також розвиток комунікативних навичок. Цифрову 
трансформацію освіти можна уявити собі, як рішення проблем подолання 
цифрового розриву в інформаційному середовищі. Сутність цифрової  
трансформації освіти - рух до персоналізації освітнього процесу на основі 
використання цифрових технологій. Головна особливість цієї трансформації в 
можливості   використання таких педагогічних  моделей організації та 
проведення навчальної роботи, які раніше не могли зайняти гідного місця в   
освіті через складність їх здійснення засобами традиційних «паперових» 
інформаційних технологій. 

Протягом останніх десятиліть спостерігається перехід від «паперового» до 
«цифрового» інформаційного освітнього середовища. На різних етапах 
розвитку цей перехід називали комп'ютеризацією, інформатизацією, а сьогодні 
- цифровизацією освіти. Ця проблема  знайшла своє відображення у працях 
українських учених О.М.Спіріна, Ю.В.Триуса, В.М.Кухаренка, Є.М.Смирнової-
Трибульскої, А.М.Стрюка, Н.В.Рашевської, Ю.О.Кадемії та зарубіжних 
Д.Тракслера, Ч.Грема, В.Вудфілд, Д.Харісона, К.Манварінга, Р.Ларсена, К.Хенрі, 
Л.Халверсона, К.Спріна, С.Г.Григор’єва, О.В.Андрюшкової. Аналіз праць цих 
дослідників дає змогу зробити висновок, що питання діджиталізації є  
актуальним і дискусійним. Зокрема, потребує уточнення понятійний апарат 
даної проблеми, виділення конкретних компонентів методик, поєднання 
відповідних методів та засобів традиційного та електронного навчання.  
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Цифрова грамотність  сьогодні є приорітетом освіти, одним з основних 
елементів її діджиталізації. «Цифрова грамотність - це здатність проектувати і 
використовувати контент за допомогою цифрових технологій, застосовуючи 
комп'ютерне програмування, графічні техніки візуалізації, комп'ютерну 
графіку, мультимедіа розробку онлайн-курсів тощо, пошук і обмін 
інформацією» [5]. 

Діджиталізація безсумнівно сприяє розвитку сучасної вищої освіти, адже дає 
можливість швидкого обміну досвідом і знаннями, адаптації  до змішаного та 
онлайн-навчання, розвитку цифрових бібліотек і цифрових кампусів, 
розширення кола суб'єктів, які отримують унікальну інформацію, що раніше 
була доступна тільки   вузькому колу експертів і вчених. Збільшення частки  
онлайн-сегменту освітніх послуг може кардинально змінити традиційну 
систему, зробивши цифрові освітні ресурси базою для розвитку інформаційних 
послуг в сфері освіти, в зв’язку з чим виникає потреба в формуванні цифрових 
компетенцій викладацького складу вузів, внесення змін до змісту їхньої 
професійної підготовки, оснащення викладачів відповідними знаннями [6].  
Забезпечення викладачів достатнім рівнем цифрової компетенції сьогодні є 
ключовим чинником подальшого розвитку освіти.  

Однак, фахівці звертають увагу  й на можливі негативні зміни в даній сфері 
(втрата базових когнітивних компетенцій, зниження загального рівня 
підготовки, скорочення потреби в «інтелектуальному» фахівці, відхід від 
фундаментальності, перерозподіл функцій адміністрації вузів і викладачів, 
високі вимоги до психологічних якостей викладача, скорочення особистих 
контактів, зростання конфліктів, «відтік» талановитої молоді і викладачів за 
кордон, скорочення контингенту вищої освіти, втрата статусу вітчизняної вищої 
освіти, зниження контингенту студентів) [7]. Отже, цифрові технології 
забезпечують масу можливостей для покращення освіти, але само по собі 
оснащення освітніх організацій цифровими технологіями ще не веде до 
підвищення освітніх результатів.  

В зв’язку з цим стає актуальним завдання забезпечення якості цифрової 
освіти  і вимальовуються вектори розвитку вітчизняної та світової освіти. Мова, 
перш за все, йде про швидкість навчання, коли звичайне поступове 
накопичення знань певною мірою втрачає свою актуальність. Основоположним  
принципом  в освіті  стає мотивація студента. Крім того, доступність матеріалів 
спрощує процес отримання нових знань. Сьогодні розгортається новий етап   
цифрової революції  в освіті, на якому  цифрові технології стають    
загальнодоступним і надійним засобом вирішення поставлених  завдань. 
Працівникам освіти найближчими роками доведеться змінити традиційні 
погляди на навчання та його результати, враховуючи  масове поширення нових 
цифрових інформаційних інструментів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Інформатизація освітньої діяльності вже багато років виступає головним 
завданням організації простору освіти, оскільки безперервне збільшення 
обсягів інформації, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її 
праці, швидка зміна техніки і технологій потребують постійного розвитку, 
модернізації освіти, приведення її стану і у відповідність із потребами 
суспільства, що розвивається, та з індивідуальними потребами людини. [1, с. 
286] У зв’язку з цим сьогодні багато говорять про електронне навчання, яке 
особливо актуалізувалося та активізувалося під час карантину, коли прийшлося 
швидко підлаштовуватись під реалії дійсності, почали навіть виникати нові 
терміни, як наприклад, «змішане» навчання, що мав під собою суміш 
аудиторного та дистанційного видів навчання.  

Треба зазначити, що широкомасштабна інформатизація освіти почалась у 
80-90 роки минулого століття, коли засоби інформаційних технологій почали 
активно впроваджуватись, передусім, у систему управління освітою, а сьогодні 
інформатизація освіти пов’язана насамперед із формуванням електронного 
освітнього середовища, що стає темою багатьох наукових досліджень, метою 
яких є вирішення проблеми визначення і підтримки цілеспрямованого 
розвитку електронного навчання в умовах дисбалансу між обмеженими 
ресурсами для оновлення інфраструктури, з одного боку, і високою швидкістю 
появи нових технологічних можливостей, які потребують постійного 
підвищення ІКТ-компетенцій учасників освітнього простору – з іншого [2].  

Питанням електронного навчання присвячені, наприклад, праці таких 
авторів, як Кравцов Г. М., Биков В. Ю., Шишкіна М. [3-5], які розглядають 
проблеми створення ефективних систем електронного навчання з різних точок 
зору. Мова йде про електронне навчання в широкому сенсі, передбачається, що 
навчальний матеріал буде розміщений в системі електронного навчання – 
Learning Management System (LMS), що являє собою програмний продукт. 
Доступ в систему навчання здійснюється через Інтернет або локальну мережу, у 
вільному режимі або з авторизацією користувачів – за логіном і паролем [6].  
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Таким чином, ідею e-learning (електронного навчання) можна визначити як 
комплекс апаратно-програмних засобів, методик і організаційних заходів, які 
забезпечують доставку освітньої інформації за допомогою мережі, а також 
перевірку знань, отриманих в рамках курсів. Нарешті, чи не найважливішим її 
плюсом виступає менша вартість навчання, яка, за даними Cedar Group, в 
середньому нижче на 32–45 % від традиційного аудиторного навчання [7, с. 15]. 

У найзагальнішому вигляді е-навчання – це навчання, що проводиться за 
допомогою електронних медіа. Воно може бути визначене за такими типами: 

 комп’ютерне навчання (CBL) – представлене курсами, що 
розповсюджуються на самостійних носіях інформації; 

 web-електронне навчання – курси, які використовують комунікаційні 
мережі для зв’язку з системою навчання та поставки матеріалів для нього; 

 віртуальні класи і співробітництво; 
 неформальне навчання в рамках соціальних мереж (спільноти за 

інтересами, спільні практики, тощо) [8]. 
Але при всіх перевагах у електронного навчання є обмеження і недоліки, які 

слід враховувати. По-перше, воно вимагає від учнів насамперед серйозної 
самодисципліни, самостійності і свідомості, вміння розподіляти свій час. По-
друге, тут відсутній особистий контакт між викладачем і учнем, а з огляду на ті 
чи інші індивідуальні особливості не кожен готовий сприймати віртуального 
інструктора. По-третє, не вистачає спілкування з колегами-студентами для 
обміну досвідом, немає можливості негайного практичного застосування 
отриманих знань з подальшим обговоренням питань, що виникають. По-
четверте, учні не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним 
оснащенням – мати комп’ютер і постійний вихід в Інтернет. 

Щоб нівелювати недоліки і труднощі переходу на «чисте» електронне 
навчання, експерти радять застосовувати змішану форму (іменовану blending 
learning), яка передбачає використання комбінації різних середовищ 
(технологій, дій і типів заходів), в яких протікає навчальний процес. Вона 
покликана поєднувати максимум переваг і мінімум обмежень e-learning і 
традиційної системи [7] 

Однак, треба зазначити, що електронна освіта не обмежується власне 
системою освіти, а поширюється на всі форми життєдіяльності людини. У 
сучасній економіці, що базується на інформації та знаннях, нематеріальні 
ресурси перетворюються в нові конкурентні чинники. Управління знаннями є 
менеджерський інструмент із потенціалом мотивувати компанії до пошуку 
нових можливостей. Тому розвиток бізнесу потребує мобілізації колективного 
знання і безперервного навчання в організаціях. Як зазначає болгарський 
вчений В. Д. Попов, ймовірно, прийшов час, щоб електронне навчання 
перетворилося в можливість безперервного професійного розвитку і реалізації 
людського потенціалу [8, с. 37]. 

В умовах інформаційного суспільства особливого значення набуває 
розвиток відкритих освітніх ресурсів, причому як навчального контенту, так і 
інструментарію для його розробки та підтримки, що в поєднанні з 
використанням сервісного підходу і сучасних розподілених технологій обробки 
інформації значно знижує поріг входження в сучасне електронне освітнє 
середовище для навчальних організацій. Основною особливістю сучасного 
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підходу до забезпечення масовості є перехід від ієрархічних систем розподілу і 
управління навчанням до мережевої моделі обміну контентом і надання 
навчальних послуг, в рамках якого відбувається: 

 формування нового світогляду користувачів із використанням 
мотивації до застосування нових технологій для власного розвитку з метою 
підвищення комфортності існування в новому інформаційному суспільстві; 

 розвиток інтернет-інфраструктур, орієнтованих на підтримку масового 
навчання, які забезпечать підтримку і сталий розвиток індустрії освітніх послуг; 

 подальший розвиток процесного і структурного підходів до вирішення 
завдань організації ефективної взаємодії користувачів із навчальним 
середовищем; 

 створення і реалізація на базі еталонних моделей в середовищі 
відкритих систем нових типів багаторівневої взаємодії додатків, загальних і 
прикладних сервісів, а також інфраструктур; 

 розробка ІТ-стандартів і рекомендацій для забезпечення інтер-
операбельності і масштабованості як основи створення та підтримки 
функціонування надійних платформ електронного навчання нового покоління; 

 трансформація технологічних платформ електронного навчання від 
дидактично нейтральних до дидактично цілеспрямованих, формування 
розширеного крос-платформного портфеля дидактичних послуг; 

 створення мультикомпонентних навчально-технологічних середовищ 
із вбудованими функціями соціального навчання; 

 створення теоретико-методологічної платформи для реалізації 
універсальних підходів до цілеспрямованої актуалізації, генерації і 
багаторазового використання гетерогенних інформаційних ресурсів і знань, 
представлених у вигляді електронного контенту; 

 створення технологій для підтримки розподіленої роботи з 
інформацією, ресурсами і знаннями, що підтримують піраміду стратегій 
навчання, а також інтелектуальних технологій індивідуалізації процесу 
навчання для підвищення мотивації та ефективності навчального процесу; 

 активізація досліджень і впровадження нових підходів в області 
безпеки і захисту інформації, в тому числі, персональних даних, розвиток 
засобів аналізу великих даних [2, с. 47]. 

Спеціалізовані засоби підтримки дистанційного навчання почали 
з’являтися на ринку з середини 1990-х років. Мова йде про професійні 
інструменти для створення і проведення курсів. Цей тип ПО, що отримав 
загальну назву Learning Management Software (LMS), покликаний полегшити 
процедуру організації навчання, при цьому вважається, що навіть викладачі, що 
не володіють глибокими знаннями в області інформаційних технологій, здатні 
розробляти курси за допомогою таких програмних засобів.  

В умовах сьогодення зумовлено виникнення великої кількості міжнародних 
організацій, які здійснюють розвиток напряму сучасної  інформатизації освіти 
та проектування галузевих стандартів мережевих інформаційних технологій: 
ADL, AICC, ALIC, ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO, 
PROMETEUS та ін. Однією з особливо значущих та міжнародних асоціацій, що 
активно розвиваються – є Консорціум глобального навчання IMS (IMS – Global 
Learning Consortium). IMS Global є провідним у світі некомерційним спільним 
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проектом, спрямованим на досягнення оперативної сумісності, інновацій та 
навчання. IMS забезпечує архітектуру plug-and-play та систему, на якій 
інноваційні продукти можуть бути швидко розгорнуті та працювати разом без 
проблем коммунікацій. Постачальники IMS є лідерами ринку інновацій. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної теорії і практики електронного навчання 
дозволів визначити дидактичні переваги використання електронних технологій 
для інтенсифікації навчального процесу [7, с. 32]. До них відносяться: 

• орієнтація на підвищення рівня автономії навчальної діяльності студентів; 
• методична різноманітність форм, методів і прийомів навчання; 
• застосування особистісно-орієнтованих і індивідуально-орієнтованих 

моделей педагогічної взаємодії; 
• можливість застосування графічних, аудіовізуальних та анімаційних 

об’єктів для оформлення навчального матеріалу; 
• цільове призначення навчально-методичних та довідкових матеріалів; 
• реалізація моніторингу навчальної діяльності студентів завдяки 

протоколюванню результатів виконання завдань; 
• забезпечення різних видів зворотного зв’язку для контролю, аналізу та 

оцінки результатів навчальних досягнень студентів; 
• моделювання особистісно та професійно значимого контексту навчальної 

діяльності; 
• формування індивідуальних стратегій, методів і прийомів самонавчання; 
• рішення навчальних завдань в інтерактивному режимі. 
Однак поряд із перевагами необхідно відзначити і недоліки, пов’язані з їх 

використанням в усіх формах навчання, до яких відносять, наприклад, 
скорочення соціальних контактів, соціальної взаємодії і спілкування, 
індивідуалізм. До того ж, нелінійна структура інформації, при невмілому 
використанні, може відвернути від основного русла викладу навчального 
матеріалу. Більш того, демонстрація інформації різних типів може 
переключити увагу студента і змусити пропустити важливу інформацію. 

Таким чином, ключовими проблемами організації навчально-педагогічного 
процесу з використанням електронних технологій навчання, є: способи 
доставки навчальних матеріалів; характер навчальної взаємодії між студентом і 
викладачем; організаційні форми та інтерактивні методи навчання; режими 
управління навчально-пізнавальною діяльністю; способи контролю і 
самоконтролю навчальних досягнень студентів. 
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ПЛАТФОРМА MOODLЕ ЯК ОСНОВА ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ  (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОГО НАУ) 

Інформаційна епоха і глобалізація освіти вимагають її модернізації, 
застосування нових підходів до організації діяльності закладів вищої освіти, 
особливо в сучасних умовах тривалого карантину, пов’язаного з пандемією 
COVID-19. Неочікувані виклики, які доводиться долати сучасній освіті, 
зумовили стрімкий розвиток інноваційних напрямів навчання, спрямованих на 
забезпечення доступності знань та зручності їх отримання, які базуються на 
сучасних інформаційних технологіях і здатні задовольнити потреби студентів в 
одержанні актуальної і сучасної інформації для формування професійних умінь 
і навичок. 

У сучасних реаліях вищої освіти України, як і всього світу, активно 
застосовуються дистанційні форми навчання, які дозволяють, з одного боку, 
організувати активну взаємодю між викладачами і студентами, а з іншого – 
надати здобувачам освіти доступ до значного обсягу різноманітної, зокрема і 
мультимедійної, інформації. Здебільшого з цією метою в українських вищих 
закладах освіти використовуються електронні освітні платформи, які 
функціонують у мережі Інтернет. 

Особливості дистанційного навчання були предметом наукової уваги таких 
відомих дослідників, як Н. М. Болюбаш, М. Ю. Бухаркіна, Т. В. Гончарова, Є. С. 
Полат, М. М. П’янніков, М. І. Скрипник, Ю. П. Сурмін, О. В. Фатхутдінова, Н. А. 
Фоменко та інших.  

Метою нашого дослідження є визначення переваг і недоліків використання 
платформи MOODLЕ під час дистанційного навчання студентів. 

У науковій літературі наявні різні визначення поняття «дистанційне 
навчання». Цікавим видається визначення А. В. Зубова, згідно з яким під 
дистанційним навчанням треба розуміти таку форму організації навчального 
процесу, яка поєднує традиційні та нові інформаційні технології навчання, які 
грунтуються на принципі самостійного отримання знань та інтерактивній 
взаємодії студента і викладача як безпосередньо у процесі навчання, так і під час 
оцінювання отриманих у процесі навчання знань і навичок [1, с.208] Аналогічне 
визначення міститься в Положенні про дистанційне навчання [2]. Ключовими в 



165 
 
зазначених визначеннях вважаємо поняття «процес» і «інтерактивна 
взаємодія», тобто увага акцентується на цілеспрямованій і двобічній діяльності 
учасників освітнього процесу.  

Ефективність зазначеного виду навчання залежить від багатьох складових, 
зокрема йдеться про кваліфікацію викладача, активність і дисциплінованість 
студента, ефективність іх взаємодії, використання доцільних педагогічних 
технологій і методичних матеріалів [3]. Слід додати, що особливу увагу під час 
створення електронних курсів треба приділити правильному добору 
навчального матеріалу, його дозованості, структурованості, з урахуванням 
факту здебільшого самостійної пізнавальної діяльності студента.  

З приводу доцільної структурної організації навчального матеріалу варто 
зазначити, що в науці остання одержала назву мережевого кейс-методу. Так, Ю . 
П. Сурмін визначає два види кейсів: навчальний та організаційний [4]. 
Навчальний кейс називається проблемним, а організаційний – мережевим, під 
яким розуміється навчально-методичний комплекс для дистанційного 
навчання, представлений в електронному вигляді у спеціалізованому 
середовищі (наприклад, платформы Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). 

Структура мережевого кейсу, використовувана в Сумському НАУ, має такі 
елементи:  

1. Вступна частина, яка являє собою загальну інструкцію щодо роботи з 
дистанційним курсом. 

2. Візитна картка курсу, яка є покроковою інструкцією з користування 
курсом, що складається із таких елементів: відомості про автора, передмова до 
курсу, анотація до курсу, робоча навчальна програма з дисципліни, план 
діяльності студента, шкала оцінювання, друковані та інтернет-джерела, 
глосарій, рекомендовані бібілографічні видання у pdf-форматі. 

3. Електронний підручник, який являє собою помодульно 
структурований теоретичний і практичний матеріал.  

4. Додаткові матеріали в електронних форматах, які допомагають більш 
грунтовно розглянути матеріал дистанційного курсу (відеотренінги, 
відеопрезентації,відеофільми тощо). 

5. Блок поточного, проміжного і підсумкового тестового контролю знань. 
Кожен модуль відповідно також чітко структурований.  
1. Лекційні заняття. Матеріал подається в текстовій формі. Структура 

лекції повинна відповідати системній логіці викладу матеріалу, сприяти 
концентрації уваги студентів на головній думці. Оформлення має бути 
однотипним, текст не повинен містити мовних помилок. Наприкінці лекції 
наводиться список рекомендованої літератури. Обов’язковим є подання після 
текстового матеріалу лекції у формі презентації у форматі Microsoft Pouer Point. 
Використання різних каналів надходження інформації (слухового і зорового 
каналів, моторного сприйняття), як доводить досвід, позитивно впливає на 
міцність засвоєння матеріалу, робить процес навчання більш ефективним.   

2. Практичні заняття. Виконання практичних завдань стимулює 
інтелектуальну активність студентів, залучає їх до вибору й аналізу матеріалу. 
Кожне заняття містить конкретну інструкцію щодо виконання завдань. 
Наприкінці практичного матеріалу подаються питання для самоконтролю. 
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3. Теми на самостійне опрацювання. Містять теоретичний матеріал для 
самостійного опрацювання, а також блок тестових запитань для контролю 
якості опрацьованого матеріалу. 

4. Блок тестових запитань дозволяє контролювати якість опрацювання 
матеріалу всіх модулів навчання. 

Проте аналіз процесу і результатів дистанційного навчання студентів 
протягом двох семестрів дозволяє стверджувати, що дистанційне навчання, 
порівняно із традиційними формами, має як свої переваги, так і недоліки. До 
переваг дистанційного навчання треба віднести: 

1. Можливість навчання максимальної кількості студентів. Це є особливо 
актуальним в умовах пандемії з урахуванням заборони масових зібрань.  

2. Технологічність. Навчання за допомогою сучасних програмних і 
технічних засобів підвищує його ефективність. Нові технології дозволяють 
зробити візуальну інформацію яскравою і динамічною, побудувати процес 
навчання з урахуванням взаємодії студента з навчальною системою  

3. Доступність – можливість навчатися віддалено від місця навчання.  
4. Можливість самонавчання, індивідуалізованого навчання 

(спілкування викладача і студента в індивідуальному режимі) та групового 
навчання, яке передбачає активну взаємодію всіх учасників процесу, а також 
обмін думками з будь-яким учасником курсу, викладачем, консультантом.  

До недоліків мережевого кейсу належать: 
1. Залежність від технічної забезпеченості (як від сучасності власних 

технічних засобів, так і від якості мережі Інтернет). 
2. Низька якість електронних освітніх середовищ (залежить як від якості 

використовуваної закладом освіти платформи, так і від якості дібраних 
викладачем матеріалів). 

3. Індивідуально-психологічні умови (необхідна жорстка 
самодисципліна студента, самостійність і самосвідомість) 

5. Відсутність безпосереднього спілкування з викладачем  та іншими 
студентами. Проте цей недолік легко усувається за допомогою проведення 
відеконференцій, які стали невід’ємною частиною дистанційного навчання. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що система MOODLE відіграє 
значну роль в організації дистанційного навчання у вищих начальних закладах, 
особливо в умовах карантинних обмежень. Вона відкриває студентам доступ до 
різноманітних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 
сприяє формуванню і закріпленню професійних навичок, а викладачам 
дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.  
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ВИХОВНА РОБОТА В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО: ОСНОВНІ ПІДХОДИ 
СУЧАСНОСТІ 

Виховна робота в сучасному університеті не повинна зводитися лише до 
масових заходів загального характеру, які забезпечують  формальний вплив на 
особистість без повноцінного врахування її інтересів та індивідуальних 
особливостей. В сучасних концепціях виховання підкреслюється, що процес 
виховання покликаний сприяти пошуку студентами власної форми 
суб'єктивації та шляхів саморозвитку. Щоб організувати цей процес, необхідно 
створити умови для самостійного вибору студентами індивідуальних траєкторій 
особистісного і професійного розвитку і саморозвитку. При цьому виховна 
робота має виступати не окремим елементом позанавчального педагогічного 
впливу, а стати органічною складовою цілісного освітнього процесу. Вона має 
бути інтегрована в професійну підготовку з урахуванням соціально-економічних 
змін, бути особистісно та професійно спрямованою і відображати виклики 
сучасного життя та основні значимі проблеми майбутньої професії. Лише тоді 
виховна робота буде цікава і корисна студентам, затребувана ними. 

Концептуально-методичну основу організації виховного процесу у ЗВО 
повинні складати, в першу чергу, такі методологічні  підходи: гуманістичний, 
особистісно орієнтований та компетентнісний. Реалізація  у виховному процесі 
гуманістичного і особистісно-орієнтованого підходів передбачає: 

1) створення умов для ефективного особистісно-професійного розвитку 
студентів, забезпечення їх самореалізації; 

2) більш повне урахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої 
освіти з опорою на їх особистий соціокультурний досвід;  

3) надання студентам психолого-педагогічної допомоги і підтримки у виборі 
індивідуальних освітніх траєкторій, адаптації до нових соціальних умов, 
інформаційного середовища, вимог ЗВО і майбутньої професійної діяльності. 

Гуманістичний підхід виступає своєрідним компенсаторним механізмом 
для особистості здобувача вищої освіти, покликаним пом'якшити або 
врівноважити вплив негативних проблем в умовах інформатизації та 
глобалізацій. Реалізація у виховному процесі компетентнісного підходу 
передбачає дієвий взаємозв'язок змісту і форм виховної роботи з соціумом та, 
зокрема, майбутньою професійною діяльністю. У зв'язку з цим необхідно 
включати в зміст виховання актуальні соціально значущі проблеми (сталий 
розвиток, екологічна криза, криза світової економіки, розвиток полікультурного 
світу, проблеми самої людини, пов'язані з втратою моральних орієнтирів, 
споживацьким ставленням до навколишнього світу тощо), залучати студентів 



168 
 
на основі самоврядування в соціально значущу діяльність через проектну 
форму. Це, в свою чергу, має забезпечити актуальність виховної роботи та її 
затребуваність студентами, а також сприяти розвитку у них цінних професійних 
особистісних якостей і різноманітного досвіду (комунікативного, 
проектувального, рефлексивного, прийняття рішення та ін.). Такі якості і досвід 
лежать в основі формування соціально-особистісних компетенцій студентів, 
необхідних в майбутній професії. 

Методичну основу організації виховного процесу у ЗВО також повинні 
визначати такі педагогічні принципи: 

- поєднання державних, суспільних потреб та інтересів особистості 
здобувача вищої освіти у формуванні та реалізації молодіжної політики в ЗВО; 

- ефективне поєднання управлінського та самоуправлінського начал; 
- систематичність діяльності і єдність вимог всіх учасників процесу 

виховання (викладачів, кураторів, психологів, педагогічних працівників); 
- доцільне поєднання у позааудиторній виховній діяльності індивідуальних і 

колективних форм роботи зі студентами, широке використання активних 
(інтерактивних) форм і методів виховання (проектна діяльність, дискусії, 
дебати, тренінги та ін.); 

- відповідність ресурсного забезпечення вузівської системи виховання цілям 
і завданням ідеологічної і виховної діяльності в ЗВО. 

Відповідно до вимог компетентнісного підходу, який активно реалізується в 
зарубіжних і вітчизняних стратегіях вищої освіти, кінцевий інтегрований 
результат вищої освіти розглядається у вигляді сформованості у випускника 
соціально-професійної компетентності. Як відомо, склад соціально-професійної 
компетентності включає знання, вміння і досвід, ціннісно-смислові орієнтації 
особистості і особистісні якості,що забезпечують цільову здатність випускника 
до відповідального вирішення різноманітних соціально-професійних і 
особистісних завдань, в тому числі в умовах, що змінюються і нестандартних 
умовах. 

Сказане означає, що ефективне вибудовування в процесі навчання такої 
складної особистісної якості, як соціально-професійна компетентність, можливе 
лише при змістовно-технологічній інтеграції процесів навчання і виховання, 
узгодженості цілей-результатів, змісту навчальної та позанавчальної виховної 
діяльності. При цьому соціально-політичний цикл освіти стає найважливішою 
складовою професійної підготовки, виступає засобом розвитку як професійних, 
так і управлінських та соціально-особистісних компетенцій студентів. 

Література: 
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життєзабезпечення // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
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Розділ 4 Соціально-політичні дисципліни як основа 
громадянського виховання нового покоління наукової та 
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ВИХОВНА СКЛАДОВА ВИКЛАДАННЯДИСЦИПЛІН 
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО 

Соціально-гуманітарні науки завжди відіграють важливу роль у формуванні 
громадянського обліку особистості студента, незалежно від його професійної 
підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів. Саме тому, освітній 
та виховний процеси мають  гармонійно доповнювати  та збагачувати один 
одного, знаходитися у тісному взаємозв'язку,  сприяти формуванню у студента 
національної свідомості, правової  грамотності, патріотизму, соціальної  та 
громадянської активності, загальної культури особистості, системи  моральних 
та культурних цінностей. Освіта і виховання, у сукупності з етнокультурними 
традиціями, постають як історико-культурні складові менталітету суспільства. 

Вимога часу для ЗВО - підготовка висококваліфікованих, 
інтелектуальнорозвинених, конкурентоздатних фахівців, гідних громадян 
української держави.  В статті 26 Закону «Про Вищу освіту» наголошено, що 
серед інших основних завдань вищого навчального закладу є формування 
особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності,  збереження та 
примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 
суспільства [1].  останні роки в умовах гуманістичного переорієнтування змісту 
освіти, в процесі формування загальних компетентностей випускників ЗВО, 
зростає важливість виховної складової освітнього процесу. У зв’язку з цим, 
теоретичні та методологічні дослідження та розробки щодо ролі та місця 
виховної роботи у ЗВО, набувають все більшої актуальності.  Фахівці 
зосереджують увагу на  аналізі місця та ролі виховної роботи в освітньому 
процесі, аналізують  сутність, структуру, функції та етапи  її організації у вищому 
навчальному закладі як одного із важливих чинників формування особистості 
[2].   

Таким чином, на сучасному етапі проблема організації  виховної роботи, як 
важливої складової освітнього процесу у вищому навчальному закладі набуває 
особливої актуальності. Виховна компонента освітнього процесу  особливо 
змістовно реалізується при викладанні  циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін, мета яких полягає у формуванні світогляду людини, поєднанні 
професійної діяльності із загальними гуманістичними  цінностями. 

Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах   
вирішують наступні завдання щодо поєднання навчального та виховного 
напрямків організації освітнього процесу: допомогти молодій  особистості 
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усвідомити найважливіші гуманістичні цінності та традиції нашого суспільства; 
сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин, їх 
соціокультурних та інших аспектів;  оволодіти початковими знаннями про 
людину і суспільство (за допомогою таких навчальних дисциплін, як історія 
України, філософія, політологія, соціологія, культурологія студент формує своє 
особисте уявлення про світ та місце у ньому людини); зорієнтувати студентів на 
вивчення дисциплін, які формують у них розуміння себе як суб’єкта соціальних 
відносин, розкривають особливості взаємодії соціальних спільнот, сприяють 
самоідентифікації особистості, без якої неможливо досягнути успіхів в обраній 
професії і в житті в цілому;  засвоїти певну суму знань, що лежать в основі 
формування особистої громадянської позиції, які допомагають виробити власну 
політичну позицію, активізують процеси залучення молоді до політичного 
життя країни, формують морально стабільного та відповідального за свої 
вчинки громадянина; підготувати висококваліфікованого спеціаліста, 
компетентність якого буде сприяти процесам євроінтеграції України [3].   

Варто зазначити, що освітньо-виховна  робота у ЗВО  націлена допомогти 
студенту визначити своє ставлення до подій минулого і сучасного, відношення 
до економічних, політичних  та культурних реалій  сьогодення, сформувати 
особистий світогляд, індивідуальність і самореалізацію, уміти володіти собою, 
своїми емоціями тощо.  Слід зауважити, що сьогодні кардинально змінюється 
характер взаємовідносин між викладачами та студентством: спілкування 
виходить за межі навчальної аудиторії та не обмежується питаннями 
навчального процесу – поширюється та затверджується стиль довіри, співпраці 
та співтворчості. В таких  умовах необхідним є вдосконалення  та оновлення   
форм та методів виховної роботи у ЗВО.  

У ЗВО система виховання студентів має розгалужену структуру і охоплює 
такі основні напрями: національно-патріотичне виховання (формування 
національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові 
до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; 
виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, 
культури, традицій); інтелектуально-духовне виховання (розвиток 
пізнавального інтересу, творчої активності;  виховання потреби самостійно 
здобувати знання; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова 
професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання 
здатності формувати та відстоювати власну позицію); громадянсько-правове 
виховання (прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 
виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 
України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 
формування політичної та правової культури особистості; залучення 
студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського 
руху); моральне виховання (формування почуття власної гідності, честі, 
свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; засвоєння моральних норм, 
принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 
становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 
стосунків); екологічне виховання; естетичне виховання   (розвиток естетичних 
потреб і почуттів; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які 
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ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 
культури); трудове виховання; фізичне виховання та утвердження здорового 
способу життя.   

Як бачимо, реалізація більшості напрямів безпосередньо пов‘язана із 
соціально-гуманітарним циклом підготовки фахівців.   Саме такі дисципліни 
мають змістовний виховний вектор: їх  ідейною основою – є загальнолюдські 
пріоритетні цінності, формування у молоді національної  свідомості,  
патріотизму, пріоритету збереження суспільної стабільності тощо.  Адже, 
студентський вік – це період становлення особистості, обґрунтування  віри у 
власні сили,  комунікативної взаємодії, засвоєння моральних  та  гуманістичних 
цінностей людства.   

В сучасних умовах особливе місце відводиться національно-патріотичному 
вихованню студентства.  Серед принципів патріотичного виховання   варто 
окремо звернути увагу на принцип історичної і соціальної пам’яті,  спрямований 
на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців. 
Цей принцип неможливо реалізовувати без принципу національної 
спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, 
виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення 
до його культури; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися 
приналежністю до українського народу. 

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін ХНУБА накопичила 
різноманітний позитивний досвід гармонійного поєднання освітнього та 
виховного процесів. Ознайомлення студентів із  важливими історичними 
датами, подіями та персоналіями у вигляді тематичних занять, тем для 
наукових досліджень чи інформаційних повідомлень, відвідування музеїв та  
виставок вже давно увійшли  до освітнього процесу  при викладанні курсів 
соціально-гуманітарного циклу нашою кафедрою. Наприклад, з метою  
формування в студентів історичної пам’яті, національної свідомості і 
самосвідомості, національної гідності, глибоких патріотичних почуттів,  в межах 
науково-дослідницької діяльності студентів кафедрою успішно опрацьована 
методика  студентських наукових досліджень засобами «усної історії». 
Актуальну методику опису подій очима очевидців, їх спогадами, враженнями, 
емоціями широко використовують  у новітніх дослідженнях сучасні гуманітарні 
науки. Вивчаючи навчальні дисципліни культурологічного спрямування, 
студенти досліджують історико-культурну та етнологічну спадщину: готують 
дослідження - презентації  щодо збереження обрядовості та традиційної 
української культури в їх родинах.  Це сприяє спілкуванню між представникам 
різних поколінь, яке,  як правило, цікаве, має яскраве емоційне забарвлення, 
сприяє родинному зближенню, взаєморозумінню, відкриває  нові сторінки 
сімейної спадщини. Отже, відновлення та збереження  сторінок родинної історії 
напряму пов’язане із вихованням гідного громадянина, спадкоємністю 
поколінь.  

Таким чином,  якісна та результативна організація  виховного процесу  у 
вищому навчальному закладі є конче актуальною і необхідною. В основу цього 
виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, 
толерантності, наступності та спадкоємності поколінь. Випускники ЗВО 
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покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні 
цінності. Вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, їх гармонійне 
поєднання із різними видами виховної діяльності є одним із головних 
пріоритетів і органічною компонентою сучасної освіти.  
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Громадянське виховання так само як і соціальна відповідальність сучасного і 
майбутніх поколінь  формується як основа інтегративної якості особистості, що 
дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, юридично 
дієздатною та захищеною в своїй державі. Тому, основна мета громадянського 
виховання - це формування особистості свідомого громадянина, патріота, 
професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й 
рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та 
поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного 
громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватись з 
потребою й умінням діяти компетентно, незалежно і синхронно. Все це 
поєднуються в умінні оволодівати соціально-політичними, історичними та 
технічними дисциплінами, що в свою чергу призводить до накопичення певних 
знать та формування громадянської позиції  особистості з її соціально-
відповідальним обов’язком перед суспільством. 

В сучасному суспільстві ця позиція визначається формуванням соціальної 
відповідальності та громадянської позиції як професійної і особистісної якості 
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фахівця, від рівня розвитку якої залежить продуктивність професійної 
діяльності [1, 4]. Тому, основна мета вищої освіти – забезпечення 
фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки 
фахівців, які мають визначити теми і рівень науково-технічного прогресу, 
формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток 
особистості як найвищої цінності у суспільстві.  

Формування та накопичення соціально-політичних знань є однiєю з 
найважливiших професiйних якостей фахівця, що  потребує цiлеспрямованої 
диференцiйованої роботи зі студентами.  Знання та навички, якi одержує 
студент в процесі навчання, в значній мірі впливають на мотиви його поведінки 
та практичну діяльність. Громадянську позицію, як і соцiальну відповідальність, 
логiчно розглядати як iнтегральну якiсть особистостi, що формується в процесі 
становлення громадянського виховання і тим самим визначає поведінку і 
практичну дiяльнiсть людини на основi розуміння залежностi цiєї дiяльностi вiд 
суспiльних цiлей i цiнностей, що є одним з важливих показників соцiальної 
зрiлостi фахівця, громадянина суспільства [2]. Формування таких якостей у 
закладах вищої освіти вимагає постійного вдосконалення навчально-виховного 
процесу. 

Прогрес сучасного суспільства, покращення якості життя забезпечує освіта.  
У зв’язку з цим, велике значення має обсяг знань та навичок, набутих упродовж 
навчання. Сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей та інших компетентностей, необхідних для 
професійної діяльності, майбутні фахівці отримують у закладах вищої освіти. 

Заклади вищої освіти повинні готувати фахівців, здатних підвищувати свій 
загальноосвітній та професійний рівні, впроваджувати нову техніку та 
технології, у разі необхідності змінювати характер праці. Отже, все більшої 
актуальності набуває потреба у всебічному гармонійному розвитку працівників. 
Майбутні фахівці повинні бути налаштовані на постійне поглиблення та 
оновлення своїх знань, професійних умінь і навичок, збагачення досвіду 
пізнавальної та практичної діяльності, що підкріплюється відповідними 
ціннісними орієнтаціями. 

Зокрема, у технічних закладах вищої освіти необхідний комплекс знань, 
відповідно до запитів і потреб інформаційного суспільства, формування 
світоглядних і громадянських якостей, гнучкості й системності мислення та 
комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-
культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового 
розвитку, забезпечується вивченням соціально-політичних дисциплін. 

Сучасний майбутній висококваліфікований фахівець повинен володіти 
теоретичними знаннями і прикладними навичками, бути здатним вирішувати 
дослідницькі й управлінські завдання та проблеми забезпечення ефективності 
функціонування виробничих систем різного рівня. Саме це слід враховувати під 
час викладання соціально-політичних дисциплін, що дасть змогу всебічно 
розвивати та формувати особистість фахівця, його громадянську позицію та 
соціальну відповідальність [3]. Тобто, студенти повинні не тільки засвоювати 
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теоретичні знання, а також вміти  практично їх застосовувати у тій чи іншій 
сфері своєї трудової діяльності. 

Вивчення студентами технічних закладів вищої освіти комплексу соціально-
політичних дисциплін  є ефективною складовою частиною загальносвітового 
процесу гуманізації навчання, підготовці базису для засвоєння загальноосвітніх 
та спеціальних дисциплін, спрямуванню його на всебічний розвиток 
особистості, у відповідності до вимог гуманізації освіти, що в цілому сприятиме 
підготовці висококваліфікованих фахівців та соціально відповідальних 
громадян своєї держави. 

Важливість вивчення соціально-політичних дисциплін у технічних закладах 
вищої освіти пов’язана з  метою системного формування світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної 
підготовки здобувачів вищої освіти.  Сучасний майбутній фахівець повинен 
розуміти феномен культури, її роль у життєдіяльності людства, знати форми та 
типи культур, основні досягнення у розвитку культури провідних держав світу, 
знати історію культури України, її місце у системі світової цивілізації, вміти 
оцінювати досягнення культури та її вплив на світовий загальнолюдський 
прогрес. Саме в культурі і насамперед у духовній формуються гарантії 
історичної бутності, національні традиції та звички, що суттєво впливає на 
процес подальшого національного розвитку. 

Таким чином, однією з складових процесу підготовки фахівців у технічних 
закладах вищої освіти  має бути, насамперед, спрямовування на формування 
готовності студентів до майбутньої професійної діяльності, що базується на 
потребі у навчанні і вдосконаленні навиків протягом його трудової діяльності та 
формуванні громадянської позиції як самостійної соціально-відповідальної 
особистості сучасного суспільства. 

Література: 
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Становлення демократичної правової державності потребує значного 

підвищення правосвідомості громадян, їхньої правової культури, а також 
неухильного дотримання ними вимог законодавства та якісного застосування 
отриманих правових знань у повсякденній діяльності. Важливою передумовою 
для виконання такого комплексного завдання виступає правова освіта, яка має 
надати комплекс правових знань і спрямовуватися на виховання громадян у 
дусі поваги до закону і прав людини. 

Правомірна поведінка громадян ґрунтується на конституційному 
положенні, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти, що 
визначають права й обов’язки громадян, повинні бути доведені до відома 
населення у порядку, встановленому законодавством.  

Формування концептуальних засад розвитку вищої освіти значною мірою 
залежить від загального суспільного розвитку та зовнішніх впливів, передусім 
потужних глобальних процесів. Природно, що глобалізація відображає 
об’єктивний процес посилення взаємопроникнення та взаємозалежності 
сучасних соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у світовому 
масштабі, які не лише долають національні бар’єри, але й поєднують на перший 
погляд несхожі й різновекторні явища. Причому, у даному контексті йдеться не 
лише про суто позитивні, але і про проблемні явища та процеси. Як вважає П. 
Скотт, який на початку 2000-х рр. став одним з найбільш знаних теоретиків 
сучасної вищої освіти, «глобалізація є найфундаментальнішим викликом, з 
яким стикнулася вища школа за всю тисячолітню історію існування» [1, с. 3-4]. 
Головна ж небезпека глобалізації для розвитку вищої освіти полягає в уніфікації 
та спрощено зрозумілій стандартизації, яка може загрожувати багатоманітності 
підходів до освіти та креативності освітнього процесу.  

Відтак, доволі актуальним постає питання щодо співвідношення юридичної 
та правової освіти. Загалом під вищою юридичною освітою розуміється частина 
системи спеціалізованої освіти, яка забезпечує підготовку правознавців 
(юристів) для роботи у державному апараті, судах, адвокатурі, народному 
господарстві та правоохоронних органах. Правова ж освіта є значно ширшою 
категорією, що охоплює як спеціалізоване навчання фахівців, так і правові 
знання широких категорій осіб. У довідковій літературі правова освіта 
тлумачиться як: 

 сукупність правового виховання і навчання праву;  
 один з головних елементів формування правової культури і правової 

свідомості;  
 структурний компонент освіти в Україні, процес набуття правових 

знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод 
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людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, правових поведінкових 
установок та мотивів правомірної поведінки тощо (додатково див.: [2, с. 99]).  

Дійсно, правові знання – це система визначеного обсягу знань людини про 
право і правові явища, відомостей про конкретні правові норми, а також 
усвідомлення сутності правових принципів, їх вимог, цілей, призначення. Ці 
знання набуваються за допомогою правового навчання і виховання, а також 
соціального і правового досвіду. До того ж, правові знання – це необхідний 
елемент загальної культури людини, а правознавство – обов’язкова дисципліна 
у вищих навчальних закладах.  

Правовим знанням відводиться важливе місце і у процесі підготовки 
майбутніх фахівців з охорони праці, які навчаються за освітньо-професійними 
програмами «Охорона праці» (галузь знань – 26 «Цивільна безпека», 
спеціальність – 263 «Цивільна безпека», рівні вищої освіти – перший/другий, 
освітні ступіні - бакалавр/магістр). 

У ст. 1 Закону України «Про охорону праці», який є базовим для даної 
спеціальності, правові аспекти названо першими серед усіх інших заходів та 
засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у 
процесі трудової діяльності [3]. 

На жаль, на сьогоднішній день фахівці поки що не дійшли одностайності у 
тлумаченні категорії «правовий засіб». Ми ж дотримуємося тієї точки зору, яку 
висловив О. Малько, розуміючи під правовими засобами усі ті юридичні 
інструменти, за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, 
забезпечується досягнення поставлених цілей [4, с.621-622]. Способами ж 
правового регулювання є прийоми юридичного впливу, втілені у юридичних 
нормах та інших елементах правової системи. Основні способи правового 
регулювання: дозволи, заборони та зобов’язання, що відповідають регулятивно-
статичній та регулятивно-динамічній функції права. 

Залежно від функціонального призначення до сфери охорони праці 
відносяться регулятивні та охоронні правові засоби. До основних способів 
правового регулювання відносяться конкретні дозволи, заборони та 
зобов’язання, що відповідають регулятивно-статичній та регулятивно-
динамічній функції права (різноманітні дозволи на проведення робіт та на іншу 
діяльність посадових осіб у відповідній сфері соціально-трудових відносин, а 
також спеціальні засоби захисту працівників у процесі трудової діяльності). 

При цьому в академічних словниках вказується, що засіб – це прийом, якась 
спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; а спосіб 
– певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, 
здійснити що-небудь, досягти чогось [5]. 

З огляду на вищезазначене особливої значущості набуває зміст навчальних 
компонент за освітньо-професійними програмами «Охорона праці» першого і 
другого рівнів вищої освіти [6; 7], що, зокрема, реалізуються кафедрою Охорони 
праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету 
цивільного захисту України. У процесі вивчення певних навчальних дисциплін 
здобувачам вищої освіти надаються додаткові можливості для розкриття суті 
праворозуміння залежно від видів та рівнів працеохоронної діяльності.  

У цьому сенсі непересічне значення відводиться таким з них, як: 
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 «Правові аспекти охорони праці», що формує здатність здобувачів 
вищої освіти оперувати термінами та визначеннями у сфері охорони праці; 
знати нормативно-правові засади забезпечення охорони праці; спроможність 
аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної 
діяльності; застосовувати отримані знання правових основ охорони праці у 
практичній діяльності; сприяє набуттю спеціальної компетентності дотримання 
основних принципів здійснення державної політики з питань охорони праці; 

  «Управління та нагляд у галузі охорони праці», що передбачає 
ознайомлення здобувачів вищої освіти з наглядовими та управлінськими 
органами в галузі охорони праці, загальними положеннями нормативно-
правових актів держави з питань охорони праці, промислової безпеки, 
пожежної та техногенної безпеки, радіаційного захисту; набуття необхідного 
рівня знань та умінь з правових і організаційних питань безпеки та гігієни праці, 
активної життєвої позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності 
охорони життя та здоров’я працівників відносно результатів трудової діяльності; 
формування світогляду здобувачів вищої освіти, що базується на контролі стану 
охорони праці, підвищенні її рівня за рахунок впровадження заходів з охорони 
праці та промислової безпеки, набутті відповідальності у справі забезпечення 
безпеки та усвідомленні необхідності обов’язкового виконання у повному обсязі 
всіх заходів її гарантування як чоловіками, так і жінками у межах науково-
обґрунтованих критеріїв; 

 «Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві», 
що дозволяє опанувати процедурою проведення розслідування та обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві з 
відбиттям базових концептів таких нормативно-правових актів, як Кодекс 
законів про працю України, Кодекс цивільного захисту України, Кримінальний 
процесуальний кодекс України, Закони України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
загальну безпечність нехарчової продукції» тощо; 

 «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 
професійних захворювань на виробництві», що відповідно до законодавства 
України та міжнародних норм дозволяє здобувачам вищої освіти опанувати 
правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального 
захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони 
життя та здоров’я тощо; 

 «Діяльність Міжнародної організації праці», в якій розкриваються 
приписи ст. 9 Конституції України та ст. 3 Закону України «Про охорону праці» 
щодо чинності та юридичної сили міжнародних договорів. Так, у ч. 2 ст. 3 
Закону України «Про охорону праці» зазначено: якщо міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про 
охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору. Дане положення 
деталізується на прикладі міжнародних трудових і працеохоронних стандартів, 
а також конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці. 
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Слід відзначити і зміст навчальної дисципліни «Державне управління 
охороною праці та техногенною безпекою», в якій акцентується увага на участі 
органів державної влади та місцевого самоврядування у справі забезпечення 
належного стану охорони праці. Природно, що будь-яка діяльність таких 
органів має базуватися на належній правовій основі. Невипадково, наприклад, 
В. Соловйов услід за Г. Атаманчуком відзначає ту обставину, що «практично все, 
що піддається у суспільстві правовому регулюванню, так чи інакше, більш чи 
менш, пов’язане із державним управлінням, оскільки реалізація тієї чи іншої 
правової норми завжди передбачає її гарантування з боку державних органів…» 
[8; с.27].  

Достатня увага сутності праворозуміння та правозастосування приділяється 
і у процесі викладання інших начальних дисциплін для здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Цивільна безпека» за освітньо-професійними програмами 
«Охорона праці», зокрема «Ризикоорієнтоване управління охороною праці», 
«Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань», 
«Експертиза з охорони праці», «Нормативно-правове регулювання у сфері 
цивільного захисту», «Культура безпеки» тощо [6; 7]. 

Необхідно також зазначити, що окремі аспекти правової освіти 
розглядаються і у процесі виховного процесу та у діяльності кураторів 
навчальних груп. Усе це дозволяє говорити про виважену та системну роботу зі 
здобувачами вищої освіти кафедри Охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки Національного університету цивільного захисту України з метою 
надання майбутнім фахівцям з охорони праці необхідного рівня правових знань 
та забезпечення високого рівня якості вищої освіти за відповідних фахом. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД 
ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯН:  

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
Електронний уряд як нова форма правління та взаємодія громадян і влади 

має свої особистості в широкому спектру застосування інформаційно-
комунікаційних технологій. Тому інформаційні технології стають ключовими 
факторами трансформації й оптимізації діяльності державних органів та 
державних організацій по всій Україні.  

Інформаційне право розглядає електронний уряд як один із важливих 
інститутів формування інформаційного суспільства. Механізм електронного 
уряду впроваджується в систему державного управління з головною ціллю 
оптимізації самого процесу. Основними методами, якими оперує «електронний 
уряд» при модернізації процедури державного управління, - це застосування 
сучасних технологій і досягнень інформаційної науки і техніки. Подібні 
механізми прагнуть посилити роль державного управління як найважливішого 
функціонального прояву сутності держави. 

Електронний уряд охоплює усі аспекти управлінських процесів, в тому числі 
процесів надання послуг, які спираються на використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Головним плюсом являється скорочення 
особистих прийомів заявників з владою замінивши використанням 
інноваційних технологій. Такий підхід прискорює процес та мінімалізує ризики 
корупції.  

Створення електронного уряду передбачає побудову загальнодержавної 
розподіленої системи управління, реалізує рішення повного спектра задач, 
пов’язаних з управлінням, документами та процесами їх обробки. 
Використання інформаційних телекомунікаційних технологій має місце не як 
самоціль, а перш за все як інструмент, метод вирішення завдань по підвищенню 
ефективності державного управління. 

 В моделі електронного уряду ми можемо виділити чотири сфери взаємодії 
влади й громадян: 

1. Між органами державного управління і громадянами; 
2. Між органами державного управління і підприємствами; 
3. Між органами державного управління і їх співробітниками; 
4. Між органами державного управління і різними державними 

органами. 
Отже, електронне управління має ціль:  
 Оптимізацію надання державних послуг громадянам та 

підприємствам (установам, організаціям); 
 підвищення ступеня участі всіх в процесах управління державою; 
 підтримку і розширення можливостей самообслуговування громадян; 
 зростання обізнаності громадян у сфері інформаційних технологій; 
 знищення дії географічного фактору; 
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 підвищення ефективності управління та міжвідомчої взаємодії; 
 максимізація інформаційної відкритості; 
 оптимізація надання послуг громадян та юридичним особам завдяки 

використанню інформаційно-комунікаційних технологій і наближення до 
орієнтованого на клієнта державі; 

 зниження адміністративних витрат. 
Створення електронного уряду має забезпечити не тільки більш ефективне і 

менш витратне адміністрування, а й кардинальну зміну взаємин між 
суспільством і урядом. В кінцевому результаті – це призведе до удосконалення 
демократії та підвищення відповідальності влади перед народом.  

Таким чином, під терміном «електронний уряд» розуміємо особливу форму 
організації діяльності органів державної влади, яка забезпечує впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій, ціллю якої є модернізація процесу 
державного управління, підвищення довіри громадян до влади, а також 
розширення можливості реалізації прав громадян на управління справ 
держави.  

Література: 
1. Електронний уряд як концепція державного управління в 
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«Електронний уряд» / Кабмін України // Електронне урядування : Ідея 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧКІВ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ НА ЗАНЯТТЯХ СОЦІАЛЬНО-

ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Сучасне українське суспільство потребує інженерно-технічної еліти нової 

формації, яка здатна забезпечити вітчизняній економіці гідне місце серед 
провідних країн Європи і світу, а в подальшому збереження створеної системи 
та її новий розвиток. 

Підготовка інженерно-технічної еліти дуже складний, довготривалий, 
безперервний процес, в якому одне з провідних місць займають заклади вищої 
освіти. Саме вони забезпечують фундаментальну наукову, загальнокультурну, 
практичну підготовку інженерно-технічної еліти [1].  

Аналіз результатів соціологічних досліджень системи чинників формування 
та реалізації кар’єрної компетентності у студентської молоді (майбутньої  
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інженерно-технічної еліти України), показав наявність проблем, що потребують 
негайного вирішення.  

У дослідженні Віталія Біскуп обґрунтовується необхідність формування у 
студентської молоді кар’єрної компетентності, яка розуміється як інтегральна 
характеристика суб’єкта кар’єри. Вона визначає його здатність вирішувати 
типові та нестандартні професійні та позапрофесійні завдання, які виникають у 
реальних виробничих, життєвих, комунікативних ситуаціях. 

Дослідник виокремлює дві великі групи компетенцій, сформованість яких 
виступатиме базою для прогнозування шансів на реалізацію власної кар’єри: 
кар’єрні компетенції професійного профілю та кар’єрні компетенції 
особистісного профілю. Суть практичних компетенцій полягає у наявності 
найважливіших знань, умінь, навичок, цінностей та властивостей, які 
використовуються спеціалістом для реалізації безпосередніх завдань, 
пов’язаних з щоденним виконанням службових обов’язків. Формування 
практичних компетенцій у студентів здійснюється на заняттях з спеціальної 
(фахової) підготовки.  

Важливим елементом кар’єрної компетентності є кар’єрні компетенції 
особистісного профілю, які дослідник розуміє як ті знання, навички, цінності, 
мотиваційні та комунікативні характеристики суб’єктів кар’єри, які виступають 
основою для самопізнання, саморозвитку, самоактуалізації на шляху до 
кар’єрного просування. Суть зазначених компетенцій полягає в умінні обирати 
вірну стратегію кар’єрної поведінки, опираючись на розуміння, по-перше, 
власного внутрішнього світу, своїх сильних та слабких сторін, і, по-друге, вміння 
використовувати ресурси зовнішнього довкілля для реалізації намічених 
кар’єрних цілей. До цієї групи належать  розуміння, самооцінка своїх мотивів, 
цілей, засобів досягнення поставлених завдань, навички цілепокладання та 
побудови тактики і стратегії кар’єрної поведінки. Зазначене коло компетенцій 
визначає силу внутрішнього прагнення протистояти тиску зовнішнього 
середовища, організовує особистість до наполегливої роботи над собою.  

Дослідження виявило проблему, яка полягає у недостатній сформованості 
саме кар’єрних компетенцій особистісного профілю у студентів закладів вищої 
освіти.  

Кар’єрні компетенції особистісного профілю є невід'ємною складовою  
кар’єрної компетентності, формування якої здійснюється під час викладання 
дисциплін  загальної підготовки та окремих дисциплін вільного вибору. 

Соціально-політичні дисципліни або соціально-гуманітарні дисципліни 
виступають як основа формування кар’єрної компетенції особистісного 
профілю. 

Викладачі кафедри соціології та політології НТУ «ХПІ» мають достатній 
досвід викладання дисциплін, спрямованих на формування кар’єрної 
компетенції у студентів університету.  

Безпосередньо проблеми кар‘єри  розглядаються на заняттях з дисципліни 
«Соціологія кар’єри». Актуальність вивчення дисципліни «Соціологія кар’єри» 
безпосередньо в НТУ «ХПІ» обумовлюється, окрім перерахованих вище 
чинників, ще й перманентною професійною мобільністю людських ресурсів,  в  
Україні, яка визначає все більш гостру потребу впровадження в процеси 
соціального управління таких моделей управління, які б могли забезпечувати 
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ефективний, безперервний розвиток особистісного потенціалу шляхом 
управління  кар’єрою протягом всього життя. 

Предметом даної навчальної дисципліни виступає сутність та соціальні 
механізми формування та розвитку кар’єри в сучасних умовах глобалізації світу 
та інформатизації суспільного виробництва.  Об’єктом дисципліни є процеси 
соціального управління розвитком персоналу. 

«Соціологія кар’єри» розглядається як міжгалузева науково-практична 
дисципліна. Вивчення курсу спирається на знання студентів, які вони отримали 
з інших курсів гуманітарного, соціально-економічного, фундаментального та 
професійного циклів підготовки, які вивчаються в університеті: «Економічна 
теорія», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна психологія», «Соціологія 
управління», «Соціологія організацій», «Соціологія маркетингу», 
«Менеджмент», тощо. 

Метою вивчення курсу «Соціологія кар’єри» є ознайомлення студентів з 
сучасними концепціями та методичними підходами до формування та розвитку 
кар’єри особистості. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  
• Надати студентам знання про сутність основних концептуальних засад 

формування та розвитку кар’єри особистості. 
• Сформувати у студентів навички визначення та застосування 

адекватних методик формування та розвитку кар’єри особистості. 
• Розвинути у студентів компетентності у виборі індивідуальної 

траєкторії кар’єрного розвитку, що дозволяють реалізувати свої здібності, 
можливості та потреби. 

• Практичне освоєння інструментів з пошуку ідеальної сфери діяльності. 
• Набуття навичків побудови особистісного бренду. 
Таким чином, дисципліна «Соціологія кар’єри» яка викладається у НТУ 

«ХПІ» сприяє формуванню навичків планування та реалізації професійної 
кар’єри студентів університету – майбутньої  інженерно-технічної еліти України. 

Необхідно також враховувати, що у  сучасному світі неможливо навчитися 
чомусь «один раз на все життя», немислимо добитися високих професійних 
результатів, спираючись на знання, отриманні тільки під час навчання у закладі 
вищої освіти. У будь-якому разі доводиться довчатися, або перевчатися декілька 
разів протягом всього життя. Експерти світового ринку праці стверджують, що з 
десяти топових спеціальностей 2021 року п’ять ще не існують. Кожного разу 
починаючи нову сторінку трудової біографії, людині потрібні знання, навички 
побудови професійної кар’єри, що вона отримала під час вивчення соціально-
політичних, соціально-гуманітарних дисципліни в університеті.  

Необхідно пам’ятати, що людина, яка не дбає про власну кар’єру,  в якої 
немає своїх цілей, працює над досягненням чужих. 

Література: 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII із 
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ  КУЛЬТУРИ  У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ПРАВОПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВІ 

«Знання законів полягає не в тому,  
щоб пам’ятати їх слова, а в тому,  

щоб осягнути їх зміст» 
 Цицерон Марк Тулій 

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є високий рівень 
культури.  Поняття «культура» вперше вжив видатний римський мислитель і 
державний діяч Цицерон (106 - 43р.р. до н.е.). В культурі він вбачав діяльність 
по перетворенню природи на благо людини, з одного боку, а з іншого – засіб 
удосконалення духовних сил людини, її розуму. Пізніше  поняття "культура" 
починає вживатися як синонім освіченості, вихованості людини,  що  є  
важливим і  сьогодні. 

Різновидністю загальної культури є правова культура. Під правовою 
культурою відомі українські вчені розуміють якісний стан правового життя 
суспільства, який характеризується досягнутим рівнем розвитку правової 
системи – станом та рівнем правової свідомості, юридичної науки, системи 
законодавства, правозастосовної практики, законності і правопорядку, правової 
освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і свобод людини [1, с. 
246–247]. 

Рівень правової культури визначається єдністю правової культури 
суспільства та правової культури особи. Правова культура суспільства – це 
своєрідна система правових цінностей, які відповідають рівню правового 
прогресу, досягнутого суспільством, і відображають у правовій формі стан 
свободи особи та інші найважливіші соціальні цінності. 

 Правова культура особи означає не лише знання та розуміння права, але і 
правові судження про нього як про соціальну цінність, і головне – активну 
роботу щодо втілення в життя його положень і зміцнення законності та 
правопорядку.  

На відміну від держав з тоталітарним режимом, де бажаною є людина 
конформістської поведінки, у державах з демократичним режимом – особа 
активна, зацікавлена в реалізації правових норм і принципів в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Слід усвідомлювати, що в реальному житті правова 
культура суспільства не може існувати поза межами культури її членів. Чим 
більше освічених у правовому відношенні громадян, тим вищою буде правова 
культура суспільства. 

Правова культура українського суспільства сьогодні потребує 
цілеспрямованої діяльності з її становлення та розвитку. Стаття 1 Конституції 
України проголошує Україну незалежною, демократичною, соціальною і 
правовою державою. Але побудувати правову державу складно в країні, де існує 
злочинність, тіньова економіка, недовіра громадян до правоохоронних органів,  
нігілістичне ставлення до законності і права в цілому. Є нагальна потреба у 
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підвищенні рівня правової культури, рівня правосвідомості громадян та якості 
організації правового виховання. 

Найбільш ефективною і результативною формою правового виховання є 
правова освіта, тобто цілеспрямована, систематична діяльність навчально-
виховних і культурно-освітніх закладів, спрямована на засвоєння необхідного 
рівня знань про державу і право, формування та підвищення рівня 
правосвідомості та правової культури, виховання учасників процесу в дусі 
поваги до закону та прав людини [2, с. 13].  

Саме правова освіта сприяє  підвищенню  рівня правосвідомості і правової 
культури  громадян України, без чого побудова правової держави є 
неможливою.  

 Чинний Закон України «Про вищу освіту» одним з основних завдань 
вищого навчального закладу визначає формування особистості шляхом 
правового виховання, затверджує необхідність прищеплювати студентам 
«любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до 
Конституції України та державних символів України» [3].  

Варто зауважити, що  вищі навчальні заклади  не завжди  пропонують 
студентам вивчати правові  дисципліни.Такі нововведення породжують 
запитання: як побудувати в Україні правову державу, коли молоді фахівці 
інженерних спеціальностей, ті, на кому базується майбутнє країни, не будуть 
знати ні що таке право взагалі, ні своїх прав зокрема? Адже розуміння основ 
конституційного, адміністративного, криміналдьного, цивільного, трудового та 
інших галузей права є необхідною умовою життєдіяльності кожного 
громадянина України. Майбутній спеціаліст повинен володіти не лише 
широкою правовою культурою, а й бути здатним самостійно вирішити 
конкретну правову задачу. 

Українська держава потребує проведення реформи в освітній сфері, одним 
із напрямків якої має бути ретельне вивчення основ права усіма суб’єктами. 
Важливим при цьому є створення безперервної системи правової освіти, 
починаючи з дошкільних навчальних закладів з наступним продовженням у 
загальноосвітніх, вищих та інших навчальних закладах [4, с.125, с.13].  

В процесі навчання викладачу потрібно вирішити такі завдання: дати 
студентам систему знань;  сприяти розвитку творчих сил і здібностей шляхом 
правильної організації пізнавальної діяльності;  сформувати інтерес до знань;  
навчитися вчитись;  виховувати, формувати світогляд, активну життєву 
позицію, повагу до закону і права. 

Велике значення   має методика викладання правових дисциплін.  
Завданням викладача є розвиток теоретичного мислення у студентів, адже 
правова освіта в нашій країні не зводиться до вивчення окремих прикладів, як у 
країнах англосаксонської  правової  системи.  В Україні правова освіта 
ґрунтується на усвідомленні змістовних характеристик права, на розвиткові 
навичок абстрагування та узагальнення. Якщо студент  в процесі навчання не 
оволодіє засобами самостійного застосування загальної норми до конкретного 
випадку, то у нього може закріпитись навичка до механічного запам'ятовування 
правового матеріалу, що призведе  до розвитку показної поверхневої ерудиції. 



185 
 

У вищому навчальному закладі створюються умови для розвитку 
індивідуалізації студента, для наукового пошуку знань.  Кожен студент повинен 
структурувати навчальний матеріал, робити висновки, пояснювати, 
класифікувати, аналізувати ті чи інші явища тощо. Сприяє цьому  вирішення 
проблемних ситуацій (завдань). Уважно вивчивши умову кожного завдання, 
студент має здійснити юридичну кваліфікацію фактичної правової ситуації, яка 
розглядається в ньому, тобто встановити відповідність між ознаками фактичної 
ситуації і змістом  нормативного акту (закону чи підзаконного нормативного 
акту). Під час виконання завдань студенти дотримуються такої послідовності: 
спочатку вирішуються питання матеріального права (здійснюється 
кваліфікація), а потім – права процесуального (визначається підвідомчість 
справ, правильність дотримання строків тощо). Нарешті – добирається  
рішення з посиланням на нормативні акти.  

Велика увага приділяється  формуванню у студентів поваги до держави і 
права, осмисленню  ними  необхідності дотримання вимог законів. Вони  
розуміють і уміють тлумачити такі поняття, як злочин, проступок, склад 
злочину та його ознаки, види адміністративних та кримінальних покарань, 
законність, правопорядок тощо.   

Запроваджений в Україні карантин  кинув виклик у продовженні  навчання 
і роботі студентської наукової групи. Разом з тим, він став каталізатором 
повноцінного запуску дистанційного навчання. В режимі онлайн проводились 
лекції і семінарські заняття.  Для вирішення завдань студенти попередньо 
отримали в електронному вигляді Методичні вказівки до практичних занять та 
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з навчальних 
дисциплін: «Право» і «Правознавство». Роботи студентів відправлялись на 
електронну пошту викладача. Вони були різні: частина студентів показала 
уміння працювати з нормативно-правовими актами, аналізувати їх і робити 
правильні та юридично обгрунтовані висновки щодо конкретних проблемних 
ситуацій; завдання іншої частини студентів потребували додаткового 
доопрацювання.  

Свою роботу в режимі онлайн продовжила  і студентська наукова група. 

Проведені дискусії з  наступних питань: «Дотримання і охорона Конституції 

України»,  «Трудові спори і порядок їх вирішення»,  «Обставини, що 
виключають злочинність діяння» (необхідна оборона і крайня необхідність). 

 Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами 

навчання. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого 

місця, можна підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою 

телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати 

структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді.  

Разм з тим, складання іспитів та консультації  до них  повинні здійснюватись за 

очною формою навачання. 
 Отримані знання і розуміння права  сприятимуть розвитку і правової, і 

загальної культури суспільства. У разі успішного досягнення цієї мети 

законність і правопорядок у нашій країні утвердяться остаточно, закріпивши за 

Україною статус демократичної, правової, стабільної і процвітаючої держави. 
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ДИСЦИПЛІНА “СОЦІОЛОГІЯ” ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  
У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Питання пов’язані із особливостями та закономірностями перебігу 
суспільних процесів, розвитком суспільних систем, особливостями та законами 
суспільної взаємодії є актуальними вже протягом декількох тисячоліть. Ще на 
зорі розвитку філософії, як першої форми раціонального пізнання, з’являються 
спроби пояснити закони побудови та розвитку суспільства і держави, 
з’являються теорії ідеального державного устрою тощо. Чим складніше стає 
суспільство та чим більш розгалуженими стають його структури, процеси і 
суспільні явища, тим актуальнішою стає потреба у суспільствознавчих науках.  

Однією із дисциплін, присвячених розгляду суспільних процесів є 
соціологія. Соціологія, на нашу думку, має бути невід’ємною складовою 
підготовки студентів вищих навчальних закладів. Разом з іншими 
дисциплінами гуманітарного та суспільно-політичного напряму, вона дає 
структуроване знання основних інститутів, процесів та сфер життя суспільства. 

На жаль, під час викладання “Соціології” в ЗВО технічного спрямування 
виникають певні труднощі, що пов’язані з нерозумінням важливості знань, які 
дає дана дисципліна, та завдань, які мають бути виконані під час її вивчення. В 
результаті виникає проблема браку часу на ґрунтовне освоєння матеріалу, та 
проблема, яка полягає в тому, що студенти не замотивовані на освоєння 
відповідних знань. 

Приступаючи до вивчення “Соціології” студенти, як правило, стикаються з 
певним протиріччям у власних світоглядних настановах. З одного боку, ми всі є 
безпосередніми учасниками суспільного життя. Наша особистість формується 
виключно завдяки включеності у суспільну взаємодію. Тому, не дивно, що 
соціальна реальність є для нас інтуїтивно зрозумілою, а отже, не очевидною є 
необхідність вивчення її структури та процесів. З іншого боку, соціальні поняття 
та знання, які формуються стихійно, є витоком певних проблем із розумінням 
сутності тих чи інших суспільних явищ. А оскільки кожна людина є часткою 
суспільства, необхідність чіткого розуміння того, яким чином воно влаштоване, 
та за якими законами відбуваються його процеси є дуже актуальною для 
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кожного. Саме із з’ясування сутності данного протиріччя має, на нашу думку, 
починатися вивчення дисципліни “Соціологія”. 

Важливим також, на наш погляд, є питання про співвідношення соціології 
та соціальної філософії. Соціальна філософія є історично першою формою 
осягнення  суспільства. В її межах було сформовано чимало ідей з приводу того, 
за якими принципами відбувається побудова суспільства, які закони лежать в 
основі його функціювання тощо. Велике значення мають також теорії ідеальної 
держави, які є унікальним прикладом розумового експерименту в сфері 
соціального пізнання, та джерелом натхнення для концепцій соціальної 
перебудови. 

Однак, не зважаючи на фундаментальну роль соціальної філософії у 
накопичені знання про суспільство, дана наука протягом багатьох століть не 
мала емпіричного підґрунтя. Врешті решт, це призвело до необхідності 
створення нової науки про суспільство, а саме, соціології. Соціологія будує 
систему знання спираючись на конкретні емпіричні факти. Способом вивчення 
суспільства стає соціологічне дослідження. Розуміння процедури соціологічного 
дослідження, методів збору, обробки та аналізу соціальної інформації є, на нашу 
думку, необхідною складовою системи знання сучасної людини, а отже, 
обов’язково має входити до змісту дисципліни “Соціологія”. 

Отже, соціологічне дослідження є головним інструментом вивчення 
соціальної реальності та формування висновків щодо певних суспільних станів, 
проблем та шляхів їх вирішення. Студенти мають знати, які існують види 
соціологічних досліджень, які методи в них застосовуються, яким чином 
формулюється соціальна проблема та відбувається вибір об’єкту дослідження. 
Чітке розуміння зазначених моментів дає змогу самостійно оцінити 
об’єктивність та достовірність даних, отриманих в результаті того чи іншого 
дослідження, а отже, сформувати власне ставлення до його висновків і 
самостійно визначити, чи слід спиратися на отримані результати в процесі 
прийняття суспільних рішень. А оскільки результати соціологічних досліджень 
не рідко використовуються для переконання суспільства у певних ідеях, 
здатність самостійно аналізувати такого плану інформацію є дуже важливою 
навичкою для сучасної людини. 

Важливим завданням дисципліни “Соціологія” також є формування знання 
про основні суспільні категорії та поняття. З одного боку, більшість 
соціологічних понять є інтуїтивно зрозумілими. У повсякденному житті ми 
часто користуємося такими поняттями, як суспільство, группа, сім’я, праця, 
вільний час тощо. З іншого боку, відсутність чіткого розуміння того, що підпадає 
під дані поняття призводить до плутанини у дискусіях та, навіть, до викинення 
суперечок. Знання, які надає соціологія, дозволяють чітко та ясно формулювати 
свою думку та вести дискусію щодо соціальної реальності на належному рівні. 
Навички такого плану мають бути обов’язковими для освіченої людини. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисципліна “Соціологія” 
є дійсно дуже важливою для здобувачів вищої освіти. Життя людини протікає в 
межах соціальної реальності, та від того, наскільки добре вона обізнана у 
суспільних науках, безпосередньо залежить якість її життя, а також те, яке 
суспільство вона буде будувати навколо себе, які цінності підтримувати та 
впроваджувати у життя, яким чином буде виховувати зростаюче покоління.  
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ТРАКТОРОЗНАВСТВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 
У більшості аграрних закладів вищої освіти, в яких готують майбутніх 

інженерів за такими спеціальностями як 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт», основна увагу 
приділяється викладанню технічних дисциплін, які є обов’язковим 
компонентом навчальних програм. Наприклад, у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка на 
викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Агроінженерія» 
відведено 1560 годин, з них на вивчення тракторів і автомобілів – 390 год. і 
стільки ж – на курс «Сільськогосподарські машини». На вивчення дисциплін 
цього циклу майбутніми магістрами з агроінженерії відведено 900 годин, з яких 
90 год – на вивчення тракторів і автомобілів. І  по стільки ж годин відведено на 
вивчення сільськогосподарських машин та їх ремонту,  а також   на вивчення 
основ випробування техніки.  

Проте навчальні програми аграрних закладів вищої освіти (за деякими 
виключеннями) не передбачають вивчення майбутніми інженерами та 
агроінженерами історії науки і техніки, зокрема історії тракторів, яка дає шлях 
до розуміння виняткової ролі трактора в аграрній історії людства і в історії 
України, як аграрної країни. 

 Варто зазначити, що за останні сто з лишком років трактор пройшов 
величезну еволюцію від простої машини до складного високотехнологічного 
механізму і є одним з найяскравіших продуктів науково-технічного  прогресу. 
Його  еволюція триває і в наш час. На сьогодні трактор з плугом складає основу 
енергетичної бази сільськогосподарського виробництва, зокрема, в 
рослинництві, і, за великим рахунком, тут йому немає альтернативи. А тому 
майбутнім інженерам і агроінженерам цікаво було б  дізнатися, як розвивалося 
світове і вітчизняне тракторобудування, які країни та винахідники зробили 
найбільший внесок у цю справу, і якими шляхами сьогодні відбувається 
удосконалення тракторної техніки, зокрема в Україні.  

У зв’язку з цим видається доцільним розробити окремий навчальний курс 
«Тракторознавство» та включити його в перелік навчальних дисциплін за 
вибором, які викладають в аграрних закладах вищої освіти. Такий курс може 
стати частиною ширшого курсу під назвою «Машинознавство» або 
«Технікознавство», а також – самостійною дисципліною.  Подібний  курс, до 
речі, вже читають в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 
«Транспортні технології» в рамках навчальної програми «Історія і філософія 
автомобільної техніки». Але на вивчення історії розвитку тракторів програмою 
передбачено лише 8 годин. 
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На нашу думку, запровадження курсу з тракторознавства, як окремої 
дисципліни, зробить привабливішим і цікавішим навчальний процес для 
студентів, а головне – збагатить майбутніх фахівців цінними знаннями і 
навичками, які знадобляться їм для вирішення професійних завдань. Причому, 
такий курс може читатися не лише для студентів аграрних ЗВО, а й студентів 
коледжів та технікумів, а також для учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, у яких готують механізаторів сільськогосподарського виробництва.  

У якості однієї з тем, яка може увійти до курсу «Тракторознавство» можемо 
запропонувати тему, присвячену 100-річчю першого українського трактора 
«Запорожець». 

Трактором сьогодні нікого не здивуєш навіть у найвіддаленішому селі.  Він 
настільки міцно і органічно увійшов у повсякденне  життя, що уявити без цієї 
машини  нашу дійсність практично не можливо. Трактор виконує безліч робіт і 
функцій у різних галузях народного господарства, а в сільському господарстві 
він просто незамінний Але так було не завжди. Ще якихось 90 –100 років тому  
трактор сприймали не інакше як  диво, а його поява в тому чи іншому селі 
ставала справжньою сенсацією. Згадаймо хоча б кадри з кінофільму «Земля» 
Олександра Довженка (1930 р.), які передають незабутні моменти зустрічі 
селянами  першого трактора. Той трактор, до речі, був американського 
походження, хоч і виробляли його на ленінградському заводі під маркою 
«Фордзон-Путіловець».  

Та ще до того як в Україну почали масово завозити  іноземні трактори, в 
містечку Великий Токмак на Запоріжжі почали виробляти власні трактори під 
назвою «Запорожець». Уже в 1921 році на двох націоналізованих заводах 
сільськогосподарського машинобудування в селі Кічкасі поблизу нинішнього 
міста Запоріжжя було виготовлено дослідний  зразок цього трактора, який  
успішно пройшов випробування, побував на Всеросійській 
сільськогосподарській виставці в Москві й у 1923 році був запущений у серійне 
виробництво. Розробниками цього трактора були  інженери-конструктори 
Леонгард Унгер, Абрам Унгер і Яків Ремпель, які  походили з німецьких 
колоністів і до 1917 року володіли невеликими механічними заводами, що 
випускали сільськогосподарське знаряддя. За деякими відомостями, 
конструювання трактора вони розпочали ще до так званої «революції», а вже за 
більшовицької влади відновили цю роботу в якості простих інженерів, які 
працювали на заводі «Червоний прогрес» в містечку Великий Токмак. 

Як би там не було, а сконструйована ними машина стала першим 
українським, а також радянським трактором, який за деякими технічними 
характеристиками навіть перевершував знамениті «Фордзони». Принаймні, 
про це багато писала радянська преса, яка розповідала про наслідки 
випробування українського «Запорожця» і американського «Фордзона» на 
одній із тракторовипробувальних станцій. Частково це відповідало дійсності. 

«Запорожець» комплектували двокорпусним плугом системи «Олівер і 
Дір», що виробляли на  Одеському заводі «Жовтнева революція» (теж 
націоналізованому) і при глибині оранки до 4-х вершків вільно знімав шар 
землі у 65 квадратних вершків (1 вершок = 4, 45 см). Розвиваючи швидкість до 
3,5 верст на годину, він міг обробити від 1,5 до 3-х десятини землі на день 
(залежно від глибини оранки), що на початку 20-х років було великим 
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досягненням. Головною ж перевагою трактора «Запорожець» була простота 
його конструкції, економічність і зручність в експлуатації, яка дозволяла 
керувати  ним навіть малограмотним селянам. Про те, наскільки комфортно їм 
працювалось на цій машині, ми краще промовчимо, оскільки у 20-х роках про 
це не було й мови. 

 

 
Фото1. Трактор «Запорожець» за роботою 
Трактор був триколісним і мав досить оригінальну конструкцію. На 

клепаній металевій рамі містився 15-сильний вертикальний нафтовий двигун 
«Тріумф», від якого через просту  фрикційну муфту ішла передача на ведуче 
заднє колесо. Відмова від диференціала й використання одного робочого колеса 
значно знижували вартість механізму передачі сили й конструкції трактора 
загалом. Коробка передач також була дуже простою і доступною, бо складалася 
із звичайних циліндричних шестерень, які використовувались у косарках та 
лобогрійках. Трактор робив 400 обертів колінвала на хвилину й під час оранки 
витрачав близько двох пудів чорної нафти на десятину. 

 Суттєвим недоліком «Запорожця» був складний механізм запуску його 
двигуна, який працював на сирій нафті й не мав ні запалення, ні карбюратора. 
Для того щоб запустити такий двигун доводилося впродовж 15-20 хвилин 
розжарювати спеціальну головку  в циліндрі мотора, в яку через форсунку і 
простий насос вприскувалась нафта і таким чином відбувалось запалювання 
суміші. Також трактор не мав коробки швидкостей, заднього ходу і підвіски, що 
створювало певні незручності під час його експлуатації в польових умовах. Та 
попри  це, у 20-х роках «Запорожець»  користувався чималим попитом у селян, 
які могли купити його через місцеві відділення Укрсільбанку та кредитні 
товариства. Були навіть спроби продавати його закордон, зокрема, до Персії.  

На внутрішньому ринку ціна на трактори регулювалась державою. Тому при 
собівартості  у 2500 крб. на «Запорожець»  була встановлена ціна 1450 крб.,  а на 
«Фордзон» – 1700 крб.  Регулювала держава і  процес продажу тракторів, 
слідкуючи за тим, щоб у першу чергу їх отримували комуни, землевпорядковані 
громади  та інші колективні об’єднання селян, насамперед, машино-тракторні 
товариства.   
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Фото 2. Вирізка з газети «Радянське село» №89 від 30.07.1925 
Таким чином, виробництво і продаж тракторів «Запорожець» тривали до 

кінця 1926 року і за увесь час на заводі «Червоний прогрес» було випущено 
близько 800 машин цієї конструкції. Але подальший хід подій склався не на 
користь українського трактора, оскільки у 20-х роках більшовицька держава 
взяла курс на масовий імпорт американських тракторів, насамперед, 
«Фордзонів» та «Інтернаціоналів». Тому «Запорожець» був знятий з 
виробництва. Та попри це, він став  справжньою пам’яткою  українського і 
радянського тракторобудування, хоча пізніше багато радянських науковців 
обходили цей факт своєю увагою.  Можливо, їх відлякувала незвична 
конструкція цього трактора, який мав одне ведуче заднє колесо (у 1925 р. 
інженер Л.А. Унгер навіть намагався запатентувати цей винахід). А, можливо, 
насторожувала  незвична назва трактора, яка нагадувала про безстрашних  
запорізьких козаків. Як би там не було, а трактор «Запорожець» випускали саме 
під такою назвою і з нею він увійшов в історію. Чому більшовицька влада не 
наважилась його перейменувати у своєму дусі, скажімо, на «Червоний 
Запорожець» – досі залишається загадкою.  

Варто зазначити, до нашого часу зберіглося лише кілька екземплярів 
трактора «Запорожець». Один з них знаходиться в музеї техніки заводу «Мотор-
Січ» (м. Запоріжжя), інший – в  чернігівському обласному історичному музеї 
імені В. В. Тарнавського. Кажуть, що до цього музею він приїхав своїм ходом у 
1958 році й з тих пір залишається одним з найцікавіших експонатів цієї 
установи.  

Нинішнього року Укрпошта планує видати художню поштову  марку, 
присвячену до 100-річчя з часу створення першого українського трактора 
«Запорожець». 
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ВИКЛАДАННЯ  ПОЛІТОЛІТИЧНИХ НАУК В ТЕХНІЧНИХ ЗВО  
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

Основною метою викладання політичних наук  в інженерно-технічних ЗВО 
має бути формування політично активного громадянина . Навчальний процес  
має бути організований таким чином, щоб в результаті навчання випускники 
мали чітке уявлення  про соціально-політичну структуру суспільства. Адже, ці 
знання та навички, хоч і певною мірою, можуть стати  одним із інструментів 
вирішення своїх професійних завдань та  засобом розвитку своїх особистісних 
якостей як громадянина країни. 

Базовою метою і необхідною умовою процесу формування громадянського 
виховання є досягнення студентами конкретного рівня володіння політичними 
знаннями.  

Спробуємо розглянути порядок дій у процесі навчання майбутніх 
представників інженерно-технічної еліти. 

Професійна компетентність випускників технічних ЗВО в певній мірі 
передбачає здатність вирішувати завдання у соціально-політичній сфері  та 
застосовувати ключові теорії та методи політичних досліджень й аналізу 
політики в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультативній, 
викладацькій та громадській сферах. 

Її складниками є:  
 розуміння загальної природи та значення  як специфічного виду 

людської діяльності;  
 володіння базовим категоріально-поняттєвим апаратом сучасної 

світової політичної наук; розуміння ключових принципів функціонування і 
закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів і 
процесів, політичної поведінки, політичної культури й ідеології, світової 
політики і політики окремих країн та регіонів; 

 застосування ключових соціально-політологічних понять, теорій і 
методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів й 
ідей відповідно до певного історичного чи сучасного контексту;  

 розуміння базових особливостей реалізації влади в різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного й соціокультурного контексту 
функціонування і взаємодії; 

 здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти і 
методи для аналізу політики на місцевому, національному і міжнародному 
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рівнях; здатність конструювати дизайн, розробляти програму й здійснювати 
соціально - політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних 
методів й інструментарію прикладного аналізу в технічних галузях; 

 здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліни на 
відповідному рівні певної освітньої кваліфікації; здатність професійно 
виконувати політико-організаційні, експертні, консультативні функції на 
національному і міжнародному ринку праці.[2]  

Говорячи про взаємозв’язок процесу громадянського виховання та знання 
основ політичної науки студентами, перерахуємо складові громадянського 
виховання:  

• розвиток патріотизму, 
 • розвиток національної самосвідомості громадян,  
• культура міжетнічних відносин, 
 • розвиток планетарної самосвідомості,  
• розвиток правосвідомості,  
• розвиток політичної культури,  
• дбайливе ставлення до природи,  
• формування моральності особистості, 
 • формування культури поведінки особистості, 
 • розвиток мотивації до праці.  
Серед методів та форм громадянського виховання пріоритетна роль 

належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії 
й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного 
мислення, ініціативи й творчості.  

До таких методів належать: ситуаційно рольові ігри, соціодрама, метод 
відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, 
«мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним 
характером, ігри-драматизації тощо. Це тільки деякі приклади методів,які 
можуть бути використані викладачами кафедр соціально-політичних 
дисциплін з метою навчання студентів інженерно0технічних спеціальностей 
тонкощам політичних наук.  

Крім цих методів доцільно долучати також традиційні: бесіди, диспути, 
лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з періодичною пресою, 
самостійне рецензування і т. ін.  

Застосування наведених форм та методів громадянського виховання 
покликане формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові 
норми, що включають в себе вироблення умінь міркувати, аналізувати, ставити 
питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему з усіх боків; 
робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати умінь та 
навичок адаптації до нових суспільних відносин адекватної орієнтації; захищати 
свої інтереси. поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо. 
Результативність громадянського виховання великою мірою зумовлюється тим, 
наскільки ті чи інші форми, методи виховної діяльності стимулюють розвиток 
самоорганізації, самоуправління дітей, підлітків, юнацтва, молодь. Чим 
доросліші вихованці, тим більше їх можливості до критично-творчого 
мислення; здатності до самоактивності, творчості, самостійності; усвідомлення 
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власних світоглядних орієнтацій, які є основою життєвого вибору, 
громадянського самовизначення 

Відтак, особливостями вивчення політичних дисциплін у технічних ЗВО має 
бути не накопичення теоретичних знань випускників, а формування у них 
активної громадянської позиції, політичної культури, що є безпосередньо 
основними складовими системи  громадянського виховання  
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REVOLUTIONARY POLICE INVESTIGATION TECHNIQUES 
When investigating crimes, modern forensic experts in all countries widely apply 

techniques in the creation of which British researchers William James Herschel and 
Alec Jeffreys took an important part. In the first case, we are talking about 
fingerprinting, and in the second case is the so-called genetic fingerprinting (or DNA 
profiling). Both of these methods played a revolutionary role in the work of law 
enforcement authorities back in the days and retain their great importance to date. The 
DNA fingerprinting method is also actively used in parentage testing, migration 
disputes and in other court cases where a person needs to be identified. 

W. D. Herschel, the founder of the fingerprinting technique, had been working 
since 1857 in the British administration in India, where fingerprints were often used to 
authenticate commercial contracts. Instead of a handwritten signature or below it, the 
Hindus traditionally put a fingerprint after dipping it in ink. They were guided by the 
mystical idea that the imprint obliges the parties to the contract more than the usual 
signature. Studying these fingerprints, W. D. Herschel discovered that they were not 
identical in different people. Gradually, he learned to distinguish fingerprints of certain 
people by a specific pattern (dermal ridges) and thus recognize (identify) many of 
them. 

One more circumstance contributed to the confirmation of W. D. Herschel's 
observation. For fifteen years, he had paid salaries to a large number of Indian soldiers 
by virtue of his official duties. For him as a European, their faces looked similar and 
their names were often repeated. Having received the money, the soldiers often came 
back and hypocritically claimed that they had not yet received their salaries. 
Sometimes, they sent friends or relatives to get their money again. W. D. Herschel 
introduced the practice of two-finger imprints by soldiers on the payroll list and 
receipts. Thus, the scam was ended. Later, W. D. Herschel came to the conclusion that 
the pattern of lines on the fingers would not change over the years. In his opinion, it 
was an individual feature of a person by which he could be identified even after death, 
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even if nothing was left of a person except a fragment of finger skin. W. D. Herschel 
suggested that the Inspector General of Bengal Prisons use his identification technique 
when registering prisoners. In 1879, W. D. Herschel returned to England and 
described his observations in “The Origin of Fingerprints”. 

The genetic fingerprinting technique of modern British geneticist A. Jeffreys is a 
method of biological identification of individuals, based on the uniqueness of the 
“genetic fingerprint” of each living being. This method was discovered in 1984 and was 
first practically applied a year later, when a scientist was asked to assist in a 
controversial immigration case. The kinship of a British boy, whose family was from 
Ghana, needed to be confirmed. The case was successfully resolved when the results of 
genetic research held by A. Jeffreys showed that this boy was biologically closely 
related to other family members. Jeffreys' method helped solve the high-profile 
murder and rape of two teenage girls, Lynda Mann and Dawn Ashworth. The police 
then subjected a large number of men to genetic testing and the criminal was exposed 
solely thanks to it. The method of A. Jeffreys in this case not only made it possible to 
identify the killer, but also contributed to holding one of the suspects innocent. In 
1992, DNA profiling was used by German prosecutors to confirm the identity of the 
deceased Josef Mengele. Today, genetic fingerprinting analysis is carried out even in 
portable laboratories, and dozens of companies worldwide produce equipment for 
personal identification. 

Crime investigation statistics show that the methods of fingerprinting and genetic 
fingerprinting have contributed to the solution of a huge number of cases. With the 
modern state of the development of science, these methods continue to improve, 
making the principle of inevitability of punishment more effective. 

 
Л.М.Лінецький, кандидат історичних наук, почесний професор  

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 

ВИСВІТЛЕННЯ ДЕЯКИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ ДИРЕКТОРІЇ УНР СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
Національно-визвольні змагання українського народу у 1918-1921 році ще не 

одне десятиліття будуть предметом підвищеної уваги та скрупульозних 
досліджень з боку вітчизняних та зарубіжних вчених, усіх, хто цікавиться 
українською історією. І це не випадково тому, що в цей період українська нація, 
після тривалого поневолення та перебування під владою чужоземних імперій, 
приступила до творення нової епохи – епохи державотворення. Ця 
зацікавленість пов’язана з відкриттям архівів і поступовим виходом від оцінок 
радянської історіографії. Безумовно, все це сприяло подоланню низки білих 
плям в історії України, а також дозволило по новому поглянути на процеси 
державотворення в ті роки. 

На гребінь політичного життя С. Петлюру винесла Лютнева революція 1917 
року яка викликала піднесення масового революційного руху в Україні. У квітні 
1917 року він очолив комітет військ Західного фронту, а в травні на І 
Всеукраїнському військовому з’їзді був обраний головою Генерального 
військового комітету при Українській Центральній Раді. Очоливши Український 
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військовий генеральний комітет, він зосередився на створені національних 
збройних сил. 

Симон Петлюра не був фаховим військовим, але був єдиним серед 
керівництва УНР, хто спочатку російської революції зрозумів значення і потребу 
збройних сил для України. На його думку, треба було пройти певний шлях, і 
першим кроком мала стати українізація військових частин, які формувалися на 
території України. Тому на одному з закритих засідань І Українського 
військового з’їзду (травень 1917 рік) було прийнято запропоновану С. Петлюрою 
резолюцію «Про організацію української армії». В ній зазначалося, що 
головним завданням повинно стати виділення в особливі частини всіх 
військових українців. 

У надзвичайно несприятливих умовах, відстоюючи думку, що армія є носієм 
ідей української державності, С. Петлюра багато зусиль приклав до того, щоб 
відновити традицію українського війська. Досягти цієї мети, на його думку, 
можливо було тільки створивши національну армію на зразок західних країн. 
Труднощів на той час було багато, особливо тоді, коли треба було визначити 
концепцію формування українських збройних сил. Керівництвом УНР 
розглядалось кулька варіантів. В кінцевому підсумку з усіх важливих варіантів 
було обрано найпростіший – масову мобілізацію. За відповідним законом про її 
проведення, ухваленим 17 листопада 1918 року «Всі громадяни, що пройшли 
військову муштру у всіх родах військ, здатні носити зброю від 20-ти до 35-ти 
років включно, і старшини до 43 років мали негайно стати в ряди армії УНР для 
захисту здобутків революції». Завдяки мобілізаційним заходам Директорії УНР 
її українізовані збройні сили в листопаді 1918 року нараховували близько 150 
тисяч багнетів. Це означало, що був зроблений вагомий крок на шляху до 
самостійного державного будівництва в Україні. 

На той час С.Петлюра став дуже популярним.  Український Національний 
Союз обирає його членом Директорії УНР, і він з військом відбуває до Білої 
Церкви готувати повстання проти Гетьмана П. Скоропадського.  

Після перемоги збройного повстання проти гетьманщини, Директорія 
фактично перетворюється на уряд нововідродженої Української Народної 
Республіки. В той час  вона переживала мить тріумфу, свого найвищого злету.  

Директорію очолив В. Винниченко, керівництво збройними силами 
доручили С. Петлюрі , який став головним отаманом військ УНР.  

Рішенням Директорії, куди крім Винниченка і Петлюри, увійшли 
маловідомі помічники Швець, Макаренко і Андрієвський. У керівництва 
Директорії почалися будні державотворення. при тому, що у неї була відсутня 
чітка модель державного будівництва маючи у своєму арсеналі лише загальні 
гасла. Відтак Директорія опинилась віч-навіч з необхідністю шукати свій шлях. 
Крім стратегічних завдань Директорія, з моменту проголошення, мала 
розв’язати принаймні три невідкладні проблеми: в першу  чергу визначити свій 
власний правовий статус, особливо компетенцію і повноваження; врегулювати 
свої відносини з іншими структурами державного механізму і, нарешті, 
запропонувати саму модель. Однак цього не сталося, тому, що всі зусилля 
Директорії на ниві державного будівництва, на нашу думку, мали хаотичний 
характер, розвиваючись без натхнення і всякої логіки. Очевидці і учасники тих 
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подій – автори відомих праць з історії Української революції неоднозначно 
оцінюють діяльність членів Директорії. Проте вони одностайні у тому, що з них 
найбільш значущими і популярними були соціал-демократи В. Винниченко і С. 
Петлюра. Але, за свідченнями Є. Коновальця, між ними існував давній 
антагонізм, і це не могло не відбитися на ефективності діяльності Директорії. 
Один з найважливіших рішень суперечностей торкався саме шляхів 
державного будівництва. На той час Директорія опинилась перед 
альтернативою: або обрати «європейську» модель, пов’язану з утвердженням 
принципу поділу влади, розвитком парламентаризму, або ж взяти на озброєння 
ідею «диктатури пролетаріату і Республіки Рад». Основним прихильником 
«Радянської влади» в Україні був голова Директорії В. Винниченко. Його 
постійний опонент С. Петлюра виступав за «Європейську модель». Більшість 
учасників наради, де вирішувалась це питання, також висловились проти 
радянського принципу. Опинившись в меншості В. Винниченко, за його 
власними словами, пішов на хитрість, замінивши термін «Диктатура 
пролетаріату на Диктатуру трудового людства». Цей компроміс задовольнив 
усіх. Так визначився «третій шлях», який полягав у прагненні створити 
«вертикаль трудових Рад» на місцях – Губернські і повітові, а в центрі Конгрес 
трудового народу. Через два тижні цей «трудовий принцип», а з ним і основні 
програмні цілі, Директорія конкретизувала у  своїй Декларації від 26 грудня. В 
цій Декларації, крім соціально-економічних гасел мала особливе значення 
спроба самоіндефікації – Директорія оголосила себе «верховною владою» 
уповноваженою «силою і волею трудових класів України» і підтвердила свою 
тимчасовість. В подальшому в силу військових політичних і економічних 
обставин влада Директорії перетворилась в особисту диктатуру.  

Функції Директорії перейшли до її голови С. Петлюри. Серпнева 1919 року 
Декларація остаточно визначила стратегічний напрямок державотворення, 
який вже не змінився до останніх днів УНР. Тобто можна говорити про певні 
сталі тенденції розвитку української держави, хоча вони не мали чітко 
окреслених форм. 

Після приходу до влади Директорія УНР розпочала формувати свою 
зовнішню політику. Нагадаємо, що Центральна Рада почала контактувати з 
Антантою, а потім переорієнтувалась на Німеччину. Гетьман П. Скоропадський 
почав розвивати відносини з Німеччиною, а після її поразки у Першій світовій 
війні знову прагне відновити контакти з Антантою. Директорія опинилась між 
вибором – або Антанта, або Радянська Росія. Перші зовнішньополітичні акти 
Директорії, насамперед її Декларація, ніяк не визначали пріоритетів і містили 
заклики розвивати дружні відносини з усім світовим співтовариством. Але цей 
заклик не дістав жодної підтримки. Ні Антанта ні Німеччина не мали наміру 
встановлювати дружні стосунки з керівництвом Директорії – не бачили в цьому 
свого інтересу. Тому Директорія шукає зближення з Москвою і з цією метою 
направила свого представника до Москви. Переговори тривали довго і 
закінчились безрезультатно. Навпаки, під ударами більшовицьких військ 
Директорія змушена була залишити Київ. Від так, як «промосковський», так і 
«європейський» орієнтири зовнішньої політики УНР виявилися примарним і в 
квітні 1919 року Директорія проголошує політику «опори на власні сили».  
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Однак уже у другій половині 1919 року система орієнтирів змінюється, і УНР 
входить в сферу зовнішньополітичного впливу Польщі, яка з «вчорашнього» 
супротивника перетворилася на її основного союзника. Результатом цього був 
підписаний українсько-польський договір від 21 квітня 1920 року, який і досі 
викликає неоднозначні оцінки, адже за військову та іншу підтримку Україна 
робила значні територіальні уступки. Ця військово-політична конвенція дістала 
назви Варшавського договору. Згідно з ним, кордон між Польщею і Україною 
мав пройти по р. Збруч. Таким чином Галичина, Волинь і Полісся відходили до 
Польщі. Це були тяжкі умови договору для України, в якому не можна знайти 
прямих доказів, які б вказували на те, що С. Петлюра мав якісь інші плани, крім 
звичайного союзу двох держав для спільної боротьби з більшовизмом за 
незалежність України. З цього приводу в листі до українського посла в 
Швейцарії М. Василика він писав: «жодної орієнтації – Крим української 
державної у мене не було і не буде». 

Цей союз, на нашу думку, був наслідком трагічної ситуації, що утворилась на 
українському фронті восени 1919 року. Ставлячись з недовір’ям як до 
«червоної» так і «білої Росії» представники уряду УНР на переговорах у Варшаві 
пішли тоді на великі поступки Польщі, щоб тільки не припиняти боротьбу 
проти більшовиків за незалежну Україну. С. Петлюра вважав Варшавський 
договір історично вимушеним фактом, необхідною ланкою у вихорі політичних 
і військових подій в Україні. Він підкреслював, що мир з поляками – це 
прагнення не мати зайвого ворога на Західному фронті. 

Поза польською «орієнтацією» український уряд Директорії шукав також 
інших союзників. Саме тому були спроби налагодити відносини з країнами 
Чорноморського басейну. Крім того, у 1920 році, були спроби порозумітися з 
бароном Врангелем. Але моральні якості, непорозуміння між собою дипломатів 
УНР, фінансові проблеми, нестабільність в молодій незалежній державі – все це 
разом зумовило зовнішньо-політичні невдачі УНР, зокрема те, що великі 
держави Європи, за визначенням С. Петлюри, не хотіли розуміти українських 
змагань. 

Слід також підкреслити те, що одним з проявів слабкості влади Директорії 
стало розповсюдження кровавих єврейських погромів на території України, в 
результаті яких загинуло близько 50 тисяч євреїв. Директорії була безсильна 
запобігти цим погромам. Все це явилось сильним дестабілізуючим фактором, і 
ще більше послабило існуючу владу. Погроми вершили війська Денікіна, 
червоноармійці та різні грабіжницькі загони. Щоб якимось чином припинити 
погроми 12 квітня 1919 року Директорія видала прокламацію, в якій йшлося: 
«український уряд буде всіляко боротись з цим ганебним і протидержавним 
явищем яке принижує український народ в очах культурних націй всього світу. І 
перш за все уряд не потерпить ніяких погромів, спрямованих проти єврейського 
населення України і вживатиме всіх засобів знешкодження цих мерзотників». 
Тоді ж С. Петлюра, як верховний головнокомандувач українського війська, 
видав наказ заарештувати та віддати під трибунал усіх «військовослужбовців» 
та погромників, що підбурювали до погромів. В подальшому була створена 
Державна військова інспекція яка слідкувала за порядком і спалахи 
антисиметизму почали вщухати.  
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Таким чином, підсумовуючи, слід підкреслити те, що прихід до влади 
Директорії УНР спонукала народна підтримка, швидке формування 
багатотисячної армії, авторитет впливових лідерів, вдало обрано  момент для 
збройного виступу, але протиріччя внутрішня політика, відсутність чіткої 
моделі державного устрою, яка б відповідала реаліям того часу, протистояння 
політичних лідерів, міжнародна ізоляція, були тими слабкими сторонами 
керівництва Директорії, які не дали змогу їй утриматись  при владі на більш 
тривалий час. Українська революція 1917-1921 рр. не досягла своєї мети, але вона 
започаткувала процес формування новітньої, сучасної політичної української 
нації, відродила традицію державності.      
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RESTRICTIONS 
Мedia education is a global problem, as it concerns not only the availability of 

information from metatheory of social communications. Of course, a pedagogical 
approach that covers the basic elements of the media education system, influenced the 
actualization, development and implementation of its various models in modern socio-
cultural practice. This approach is taken as the basis of the Ukrainian model of media 
education [4], and domestic researchers emphasize the importance of early media 
education for children to adapt them to a virtual, visually saturated electronic 
environment 

Many researchers determine the importance of such components of media 
education: 

- media immunity of the individual, which makes him capable to resist the 
aggressive media environment, provides psychological well-being when consuming 
media products that involves media awareness, the ability to choose the right one 

information, avoid information "garbage", protect yourself from potentially 
harmful information given direct and hidden influences; 

- reflection and critical thinking as psychological mechanisms of media education 
that provide conscious consumption of media products based on effective guidance in 
the media space and understanding of their own media needs, adequate and 
comprehensive assessment of the content and form of information, its full and critical 
interpretation, taking into account the peculiarities of the perception of the language of 
different media; 

- ability to create media for competent and healthy self-expression of the individual 
and its realization life tasks, improving the quality of interpersonal communication 
and friendliness of the social environment, the network of relations and quality of life 
in meaningful communities; 

- specialized aspects of media culture: visual media culture (perception of cinema, 
television), music media culture, developed aesthetic tastes for forms art, mediated by 
mass media and modern trends media art, etc.[3]. 

In the perspective of the problems of media education, the issue of broadcasting 
information, its perception, reproduction and understanding remain the most 
important aspects, and in a comprehensive the use of this concept is formed and 
developed information approach, which is included in the media space to new 
definitions - media information, media text, media technologies, etc. The concepts of 
information culture, information education, information competence, as well as the 
scheme of realization of the necessary levels of training were reproduced with the use 
of the conceptual and categorical apparatus  in educational and non-educational 
cultural institutions, social rehabilitation, etc. 
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Modernization of education has made it possible to use modern technologies in 
the educational process. Created numerous online universities, courses, trainings, 
which are not only simplified the learning process, made it more accessible and 
cheaper, and formed a new niche in education business. The second important point 
of influence on growth attention of pedagogical education to issues of media education 
was dissemination of electronic media: television, Internet, social networks, which 
formed the basis new media space of society. 

Using an information approach in education subsystem of society at all levels has 
become the basis formation of a global socio-cultural learning strategy -lifelong 
learning. But the dynamic development of the information society technosphere based 
on multimedia technologies quickly led to the creation of a media space as a new social 
reality and gave impetus to the spread media educational trends in all subsystems of 
socio-cultural life of society and revived discussions on the humanistic meaning and 
content of education in the context of transformation society [1]. 

The new conditions influenced the interpretation of media education materials of 
international organizations, in particular UNESCO, which expanded the scope of its 
understanding as part of fundamental rights every citizen of any country to freedom of 
expression and the right to information in a multicultural, multilingual and 
multimedia space. Thus, there is an imitation of the ideas of information education 
and information culture in the concepts of media culture and media education [2; 16]. 
Traditional social and communication structures (media, libraries, museums, archives, 
scientific and technical information bodies) stimulate the development of horizontal 
networks connections between its subjects, as well as create and develop information 
space by strengthening the interaction between themselves and other responsible 
social institutions for socio-cultural development. They created a communication 
system that is the basic subsystem of the public using information and communication 
technologies, issues of compliance with international standards arise communication 
and telecommunications, network content quality information. In addition, 
communicators must respond a certain level of interaction in the electronic 
environment. New ability to connect and keep in touch global communication 
networks, in particular accessibility technologies for displaying and transmitting 
information, blur the boundaries between communications and communicators that 
creates additional difficulties of regulation and management in this sphere. In 
addition, new landmarks are becoming the norm and the need for socialization, while 
generating many socio-psychological problems of social interaction and accordingly, 
the conflict between the generations. Experts determine situation as a digital 
generation gap [5]. Occurs the problem of understanding caused by the intersection of 
mental-cognitive meanings, which is a manifestation of entering communication 
relations of representatives of various socio-cultural centers of society. Difficulties arise 
fragmentation, chaos, uncontrollability of information flows in the media space. We 
will add that there is also the problem of digital and information inequality in 
implementation rights of access of the population to information resources as on 
nationally and internationally. 

Establishing the content, structure and functions of media education involves the 
analysis of numerous factors, to which we include the factor of time, historical 
retrospective and historical perspectives, ie socio-cultural conditions of origin and 
development. 
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The main theoretical generalizations regarding the organizational-structural, 
functional-target, semantic, technological and managerial components of social and 
communication activities, or media activities, are now carried out in within the 
scientific direction "social communications". It creates necessary basis for deepening 
research on integration trends not only in the field of social communications, but and 
in the field of its interrelationships and interactions in a broad sense socio-cultural 
space. This is indicated by the state of development communication activities that 
permeate all spheres of public life, social subsystems and the individual. 

The main problems in the implementation of media education programs digital 
and information inequality of the media space remain. First of all, it is the lack of basic 
components media education: information culture and information literacy; sufficient 
technical and software-technological support of the educational process; single vision 
social communication systems as an integrated part social activities; scientific and 
methodological connections in the process of developing the concept of media 
education by representatives various branches of social and communication activities. 

Conclusions. Summing up the analysis of the main approaches to definition of 
media education, it is possible to establish the priority of pedagogical and 
informational approaches as methodological the basis for building its conceptual 
models. Additionally they are joined by culturological and socio-psychological 
approaches, especially under the influence of growth the role of social interaction, in 
particular communication, in social spheres. This conclusion is confirmed by the fact 
that models of media education are developed based on different aspects of the 
classification of educational activities and its features organization, as well as technical 
and technological capabilities of the educational process. 

Note that informational and pedagogical approaches to media education have led 
to a broader view of its content, structure and filling. Possibilities of the whole system 
of social interaction for education of democratic qualities citizens were considered by 
specialists in culturological, mask-communication, social-information, art history, 
library and other areas. 

Factors of implementation of the social-communication approach before 
considering media education can be considered: the scale of phenomen social 
communication; infrastructural level of the technosphere of media space; the level of 
institutionalization of the social communication sphere; level of media resource 
availability for population; level of preparedness of users; availability professional 
communicators; provision of scientific-methodical and educational materials. 

Further research should be aimed at deepening perceptions of the media space as 
a new social the reality of human existence and in this aspect - the basis functioning 
and development of culture of modern civilization; media activity as a specific type of 
social activity; properties of media space and its influence on the socio-psychological 
state of society and the individual; features transfer of information and knowledge 
through social communication channels; changing the roles of the subjects of 
communication interaction in various social subsystems, in particular in education. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
Подальше реформування  сфери державного управління на 

сьогоднішньому етапі розвитку стає особливо актуальними у зв’язку з 
виконанням Україною Угоди  про Асоціацію з Європейським Союзом та 
прагненням нашої держави до вступу в ЄС.  Це зумовлює об’єктивну 
необхідність у розгляді    проблем, що постають перед усією системою 
державного управління, від вирішення  яких залежить  виконання завдань та 
функцій держави, зміцнення демократії,  дотримання конституційних прав і 
свобод українських громадян.  

Правовою основою державного управління в Україні є Конституція України, 
Закони України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про центральні органи виконавчої влади», «Про запобігання корупції», 
Стратегія реформування державного управління на період до 2021 року, що 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 18 грудня 2018 року та 
інші нормативно-правові акти. 

Реформа державного управління в Україні напряму пов’язана з цілим 
комплексом реформ, які держава відповідно до Угоди про Асоціацію та інші 
міжнародні зобов’язання повинна проводити у різних сферах суспільного 
життя. Дієва система державного управління є одним з основних факторів 
конкурентоспроможності держави та передумовою європейської інтеграції. Без 
покращення якості надання адміністративних послуг органами державного 
управління, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій 
неможливо покращити позиції держави у світових рейтингах.    
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Індикатором ефективності систем державного управління є позиції держави 
у відповідних міжнародних рейтингах. Аналіз даних за 2014 – початок 2020 
року дозволяє дійти висновку, що за різними показниками положення України 
у міжнародних рейтингах постійно змінювалось.  

Згідно з показниками Індексу глобальної конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index, GCI), якій розраховується  Всесвітнім економічним 
форумом (ВЕФ) разом з Євразійським інститутом конкурентоспроможності та 
консалтинговою компанією Strategy Partners, у 2019 році Україна займала  85-те 
місце серед 141 країн  [1]. За даними Міжнародного інституту управління 
розвитком на початку 2020 року Україна займає 55 місце у  рейтингу 
конкурентоспроможності.  Рейтинг був складений на підставі більш 300 
критеріїв, серед яких стан ділового середовища, стан економіки й 
інфраструктури, ефективність уряду. В рейтингу свободи преси України 
піднялась на 96 місце (2015 р. – 129 місце) Однак в цьому році цей показник 
може значно зменшитися в зв’язку з закриттям трьох телеканалів Указом 
Президента. Організація «Репортери без кордонів» неодноразово вказувала на 
необхідність боротьби з безкарним насильством проти журналістів [2]. 

З 2014 року поступово змінювалося положення України у рейтингу 
демократії.  Індекс демократії, починаючи з 2006 року укладає The Economist 
Intelligence Unit,  який дає незалежну оцінку стану справ у 165 країнах світу. 
Індекс розраховується на основі п’яти показників: участь громадян у 
політичному житті, політична культура, виборчий процес і плюралізм, 
функціонування уряду і громадянські свободи. Залежно від цих чинників 
країни ділять на чотири групи: повноцінна демократія, неповна демократія, 
країни з перехідним режимом і авторитарний режим. Україна поки була тільки 
в двох категоріях. Неповна демократія (вибори справедливі і вільні, але можуть 
виникати проблеми) – у 2006-2010 роках. З 2011 року Україна перейшла в 
категорію країн з перехідним режимом – це країни, де є порушення на виборах, 
немає незалежної судової системи, є тиск на ЗМІ і поширена корупція. У 2019 
році Україна почала поліпшувати свої позиції в цьому рейтингу і зараз займає 
78 місце (2014 р. – 92) [3]. 

Погіршилися позиції України в рейтингу «Індекс процвітання», який 
складає британський аналітичний центр The Legatum Institute. При складанні 
рейтингу враховуються такі показники: охорона здоров’я, безпека, освіта, уряд, 
ведення бізнесу, розвиток економіки, персональні свободи, екологія, соціальний 
капітал. Вище всього в рейтингу Україна була у 2010 році – 63 місце, у 2016-2018 
роках ми посідали 107-е, 112-е і 111-е місця відповідно, зараз 96 місце [3]. Слід 
зауважити, що у рейтингу  інноваційних економік світу, Україна втрачає свої 
позиції, якщо у 2016 році наша країна посідала 49 місце, то зараз вже 59. У 
світовому рейтингу щастя Україна займає 123 місце з 153-х  [2]. 

Метою подальшого реформування державного управління  є 
вдосконалення системи державного управління, підвищення рівня 
конкурентоспроможності країни, побудова сучасної, цифрової та сервісно-
орієнтованої держави. Реформа передбачає формування ефективної системи 
державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну 
політику, спрямовану на потреби громадян, сталий суспільний розвиток та 
адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики. Реформа передбачає: 
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розбудову сильних та підзвітних державних інституцій; підготовку якісних 
урядових рішень; формування професійної державної служби; запровадження 
електронного врядування; надання зручних послуг громадянам. Без ефективної 
системи державного управління неможливо побудувати сильну демократичну 
державу. Результатом реформування державного управління повинна стати 
більш ефективна та підзвітна громадянам система державного управління, яка 
працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає 
якісні послуги. Саме тому реформа державного управління – це важлива 
передумова євроінтеграційного курсу України.  

Аналіз сучасного стану державного управління в Україні дозволяє 
констатувати, що система державного управління не відповідає потребам 
держави у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики 
та її європейському вибору, а також європейським стандартам належного 
управління державою. Існуючі механізми спрямування та координації 
діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади 
потребують свого подальшого вдосконалення. Система управління міністерств є 
надто централізованою, а керівництво міністерств переобтяжене питаннями 
організаційного характеру, які доцільно делегувати керівникам нижчого рівня. 
Ще однією проблемою залишається відсутність єдиних правил чи критеріїв 
щодо організаційного забезпечення реалізації державної політики. Значна 
кількість функцій з реалізації державної політики виконується міністерствами, 
що знижує їх здатність до якісного формування державної політики. Основною 
перешкодою для якісного надання адміністративних послуг на сьогодні є 
відсутність єдиних правил адміністративної процедури. Організація роботи 
державних електронних реєстрів залишається неефективною [4].  

Ці та інші проблеми, що продовжують існувати в системі державного 
управління, потребують свого подальшого вирішення та законодавчого 
врегулювання. 

Одним з основних законодавчих актів, спрямованих на реформування 
державного управління є Закон України «Про державну службу», прийнятий у 
грудні 2015 р. Він визначає принципи, правові та організаційні засади 
забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, 
орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 
держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права 
рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 
досягненнях [5]. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» (ст.1) державна 
служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 
практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу 
державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях 
та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та 
проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів 
законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 
галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-
правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних 
послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 
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законодавства; 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та 
контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів та   
реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.         

Державна служба є основою державного управління. Створення 
професійної державної служби має виключне значення для нашої держави, але 
це неможливо без професійних, доброчесних та етичних державних службовців. 

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 
року запропонувала для підвищення якості відбору претендентів на посади 
вищого корпусу державної служби залучати  до складу Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби представників державних органів, а також різних 
інститутів громадянського суспільства та закладів вищої освіти, що здійснюють 
підготовку у сфері публічного управління та адміністрування. Такий склад 
Комісії буде забезпечувати прозорість процедур, хоча він, як і конкурсна 
процедура, не є абсолютною гарантією професійного відбору претендентів на 
посади вищого корпусу державної служби. Разом з тим актуальною 
залишається проблема вдосконалення методів конкурсного відбору, навчання 
та професіоналізації роботи конкурсних комісій, стандартизації вимог до рівня 
професійної компетентності претендентів на посади усіх категорій. 

Крім того у Стратегії реформування державного управління  зазначено, що 
проблеми управління державними службовцями пов’язані з певною 
фрагментарністю та нечіткістю правового регулювання цієї сфери, відсутністю 
інформаційної системи, яка б дала змогу мати оперативні статистичні дані про 
стан управління людськими ресурсами, ефективної координації державної 
політики у відповідній сфері, а також недостатнім рівнем професіоналізму в 
сфері добору персоналу на посади державної служби, недосконалою та 
непрозорою структурою заробітної плати державних службовців. Існуючі 
конкурсні процедури відбору на посади державної служби залишаються 
недосконалими і не ґрунтуються на якісних стандартизованих вимогах до рівня 
професійної компетентності претендентів на посади державної служби, у тому 
числі відсутні чіткі і прозорі процедури просування по службі. Більшість 
центральних органів виконавчої влади не застосовують сучасні інструменти 
управління людськими ресурсами та професійного навчання. Незбалансована 
система оплати праці призвела до нерівності у системі державного управління. 
Державне управління в Україні також характеризується наявністю гендерних 
розривів. Так, у Кабінеті Міністрів України частка жінок становить лише 20 
відсотків (станом на 2018 рік). Хоча жінки загалом переважають серед 
державних службовців, їх представництво помітно скорочується на вищих 
керівних посадах  [3]. 

Таким чином, реформування державного управління повинно бути 
спрямовано на побудову   професійної, доброчесної, політично нейтральної і 
орієнтованої на громадян державної служби. Для цього необхідно забезпечити 
підвищення ефективності та прозорості державної служби шляхом 
автоматизації процесів, систем управління людськими ресурсами на основі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; запровадження та 
підтримка системи відбору на посади державної служби, яка базується на 
принципах державного управління, є прозорою, відповідає найкращим 
практикам та забезпечує залучення найбільш професійних, компетентних та 
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вмотивованих фахівців; впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої 
системи професійного навчання державних службовців з розвинутою 
інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована на 
розвиток компетентностей та потреби в професійному розвитку державних 
службовців; забезпечення державних службовців належними умовами праці, 
зокрема створення конкурентоспроможної, прозорої та зрозумілої системи 
оплати праці; формування організаційної культури державної служби, яка 
базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, 
відкритості комунікацій. 

Отже, незважаючи на заходи, спрямовані на реформування всієї системи 
державного управління, вона потребує свого подальшого реформування та 
вдосконалення вже діючих механізмів. Стратегія реформування державного 
управління в Україні була розроблена до 2021 року, але нова стратегія ще не 
розроблена. Координаційна рада з питань реформування державного 
управління тільки обговорює її основні напрями, хоча реформа державного 
управління залишається пріоритетною для нашої держави. Слід відмітити й те, 
що існуюча система законодавства з питань державної служби все ще не повною 
мірою задовольняє зростаючі потреби суспільства і держави у забезпеченні 
реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина, ефективного 
виконання завдань і функцій держави і тому не відповідає інтересам 
утвердження демократичної, соціальної, правової держави, розвитку 
громадянського суспільства, здійснення ефективного управління в державі. 

Внаслідок цих та інших факторів знижується ефективність державного 
управління, посилюються відчуженість людини від держави, нестабільність у 
суспільстві, неповага громадян до державних органів, що є вкрай 
неприпустимим. Для розв’язання цих та інших проблем у сфері державного 
управління необхідне суттєве удосконалення відповідного правового 
регулювання. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ЕЛІТИ 
Гостра потреба України у кадровому забезпеченні процесів її соціально-

економічного і духовно-культурного відродження на перспективній науково-
технічній базі високих технологій зумовлює постановку низки проблем перед 
системою освіти. Перш за все йдеться про уточнення змісту понять професійної 
компетентності фахівця і його професійної культури. Таке уточнення дозволить 
забезпечити належну якість його освітньої і професійної підготовки. Ця якість 
полягає в єдності й системній цілісності виконання усіх завдань не тільки з 
формування його професійної і соціальної компетентності, а й з розвитку його 
професійно та соціально значущих особистісних рис і якостей. Для успішного 
виконання вказаного завдання необхідно цілеспрямований педагогічний вплив 
на студента орієнтувати на цілісність освітнього процесу, який включає його 
навчання, виховання, особистісний розвиток і соціалізацію.  

Не менш важливим завданням освіти постає виявлення тих студентів, яким 
притаманний лідерський потенціал та забезпечити сприятливі умови для його 
розвитку й наступної максимальної реалізації. Характерною особливістю цієї 
реалізації має виступати чітка спрямованість на успішне досягнення суспільних 
цілей і отримання очікуваних населенням країни результатів діяльності. Отже, 
функцією освіти виступає не просто розвиток лідерських якостей майбутніх 
фахівців, але й їхнє спрямування на розв’язання суспільно значущих завдань. 

Ще одне надзвичайно важливе завдання освіти полягає у подоланні того 
розуміння поняття еліти, яке пов’язано виключно з представниками владних 
кіл та з політичними діячами, і у підготовці справжньої  національної 
гуманітарно-технічної еліти. При цьому під поняттям еліти взагалі ми маємо на 
увазі кращих представників певної професійної, художньої, соціальної чи іншої 
спільноти. Це люди, який прийнято вважати совістю нації, а не ті, що 
потрапивши у владу, автоматично привласнюють собі статус еліти. Адже 
можливості й перспективи соціально-економічного і духовно-культурного 
відродження України можуть забезпечити не вони, а справжня еліта нашого 
народу.  

Підкреслимо, що еліта і лідерство як специфічні суспільно-психологічні 
явища протягом тривалого часу сприймалися, розглядалися і описувалися суто 
на феноменологічному рівні. Ситуація істотно змінилася з появою синергетики 
та основаної на її ідеях постнекласичної методології, яка породжує принципово 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
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нові світоглядні концепції й відкриває дійсно нові можливості як теоретичних 
досліджень, так і практичної реалізації отримуваних результатів. Серед таких 
результатів чи не в першу чергу слід назвати ефективні підходи до формування і 
цілеспрямованого розвитку еліти і лідерів в системі освіти і визначення умов 
забезпечення високої якості їх професійної підготовки і особистісного розвитку 
та соціалізації. Водночас вкрай необхідним уявляється також і прищеплення їм 
глибокої внутрішньої потреби в постійному самонавчанні, саморозвитку та 
самовдосконаленні протягом всього активного трудового життя. 

Тільки за цих умов вихованці вищої школи можуть ставати справжніми 
лідерами та представниками національної еліти, тільки за цих умов вони будуть 
конкурентоспроможними на складному ринку праці й робочої сили. В основі їх 
конкурентоспроможності має лежати перш за все високий рівень професійної 
компетентності, якою вважається наявність знань, умінь і досвіду, а також 
рівень фізичного та інтелектуального розвитку, необхідні для успішної 
діяльності у певній сфері суспільного виробництва. Професійна компетентність 
характеризує рівень професійної підготовки і спроможність людини належним 
чином виконувати завдання, функції та обов’язки, що у системній цілісності 
складають зміст її виробничої діяльності.  

Водночас професійна компетентність постає мірою і основним критерієм 
відповідності цієї підготовки вимогам професійної діяльності. А у поєднанні з 
соціальною компетентністю, культурою і системою життєвих цінностей та 
моральнісних принципів людини вона виступає ще й критерієм віднесення цієї 
людини до складу відповідної еліти. Така поліфункціональна і багатоаспектна 
роль професійної компетентності фахівця має передбачати необхідність вкрай 
відповідального підходу до її формування і розвитку в освітньому процесі. 
Цілком очевидно, що необхідними умовами її формування і розвитку постають 
цілі, зміст і характер освіти.  

Однак чи не визначальним чинником якості освіти взагалі й елітарної 
підготовки фахівців, насамперед лідерів, виступає постать педагога. Саме його 
професійна компетентність, кругозір та ерудиція, його загальна і професійна 
культура, моральнісні принципи і переконання, його ставлення до студентів 
складають основу тієї поваги й авторитету, завдяки яким його виховний вплив 
на студентів набуває належної ефективності й належним чином реалізується у 
показниках якості освітньої і професійної підготовки та особистісного розвитку 
фахівця справді елітарного рівня.  

Результати досліджень, здійснюваних науковцями кафедри педагогіки і 
психології управління соціальними системами імені академіка І. Зязюна 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
під керівництвом члена-кореспондента Національної академії педагогічних 
наук України професора О.Г. Романовського склали надійне підґрунтя наукової 
школи з проблем еліти і лідерства, відомої далеко за межами України. Так, 
дослідження сутності і складної соціально-індивідуальної природи лідерства 
дозволили чітко встановити, що феномен лідерства є своєрідною реакцією на 
потреби суспільства у механізмах забезпечення реалізації законів синергетики. 
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Йдеться про самоорганізацію, саморозвиток та самоуправління, притаманні 
складним відкритим системам. А такими системами є і суспільство, і людина.   

Переконливо показано також, що формування справжньої еліти й розвиток 
потенціалу лідерів можуть успішно здійснюватися тільки за умови, коли кожен 
педагог сам являє собою представника еліти і сам є справжнім лідером. Адже 
добре відомо, що підготувати й виховати особистість здатна тільки Особистість. 
Особистість же викладача вищої школи, як і його професійна та соціальна 
компетентність, педагогічна майстерність, загальна і професійна культура 
виступають не лише важливими чинниками формування еліти і лідерства, але 
також і змістовними характеристиками його професійної діяльності та його 
ставлення до цієї діяльності й до студентів. Адже тільки в діяльності й 
проявляються особистісні риси і якості людини, розуміння нею сенсу свого 
життя, системи її життєвих цілей і цінностей. 

Уявляється вкрай важливим підкреслити, що діяльність педагога завжди 
носить відбиток його індивідуальності, що не тільки впливає на рівень 
ефективності діяльності й на характер його взаємовідносин зі студентами, але й 
активно сприяє позитивному сприйняттю його особистості студентами. Тому 
цій діяльності й кожному компоненту її структури мають бути притаманні такі 
риси, як стабільність і відтворюваність, чітка гуманістична спрямованість, а 
також відповідальність та доброзичлива вимогливість. Ще однією достатньо 
характерною особливістю професійної діяльності педагога, особливо педагога 
вищої школи, виступає необхідність дійового впливу на студентів з метою не 
тільки сформувати у них необхідну систему знань з тих навчальних дисциплін, 
які він викладає, а й забезпечити їхній особистісний розвиток, прищепити чіткі 
світоглядні позиції, культуру й відповідальність, гуманістичні духовні цінності, 
естетичні смаки й ідеали. І в такому розумінні професійна компетентність і 
культура виступають не тільки характеристикою особистості педагога, а й 
ефективним інструментом його впливу на студентів. 

Глибокий аналіз і подальший розвиток останньої тези дозволяє нам дійти 
цілком обґрунтованого висновку стосовного того, що професійна педагогічна 
культура викладача у поєднанні з його розвиненою педагогічною майстерністю 
створює умови належного сприйняття, розуміння й засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Це досягається завдяки єдності того, що їм викладають 
(це забезпечує професійна компетентність викладача), і того, як це матеріал 
подається, як використовуються їхні раціональні й емоційні пізнавальні 
можливості (а це забезпечує педагогічна культура викладача). 

Оскільки цілеспрямована підготовка національної еліти, а тим більше еліти 
гуманітарно-технічної, постає відносно новим завданням для нашої вітчизняної 
вищої школи, вона потребує глибоких досліджень як самої сутності цієї еліти, 
так і ефективних шляхів, способів і засобів її формування. І в першу чергу має 
розглядатися проблема професійної і психологічної готовності до належного 
виконання цього завдання науково-педагогічним складом вищої школи. Наш 
власний досвід активної практичної участі в реалізації розробленої науковцями 
кафедри, насамперед професорами Л. Л. Товажнянським, О. Г. Романовським і 
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О. С. Пономарьовим концепції формування національної гуманітарно-технічної 
та управлінської еліти, свідчить як про складність цього завдання, так водночас і 
про реальні можливості його успішного виконання. 

Необхідно тільки чітко визначитися з бажаними характеристиками і рівнем 
вимог до еліти. Перш за все, слід назвати не просто високий рівень професійної 
компетентності її представників, а й прагнення постійного його підвищувати. 
Цьому активно сприяє ціннісне сприйняття ними своєї професії та професійної 
діяльності. Ще однією неодмінною вимогою до еліти необхідно вважати високу 
загальну і професійну культуру, притаманну кожному з її представників. Тут 
особливо слід підкреслити таку її атрибутивну рису, як мовленнєва культура та 
висока комунікативна компетентність. 

Вкрай бажаною якістю представників гуманітарно-технічної еліти має бути 
інноваційний характер мислення та його стратегічна спрямованість, особливо у 
поєднанні з розвиненими креативними здібностями. Саме така риса цих людей 
здатна формувати надійне підґрунтя для забезпечення 
конкурентоспроможності й інноваційно-технологічної спрямованості 
національної економіки. Адже лише прагнення фахівців максимальною мірою 
реалізувати свій творчий потенціал дає справді потужний поштовх належному 
науково-технічному та соціально-економічному розвитку країни.    

Не менш важливими особистісними якостями представника гуманітарно-
технічної еліти постають чіткість світоглядних позицій, система гуманістичних 
життєвих цілей і цінностей, глибоке осмислення ним сенсу і призначення свого 
існування. З цих положень випливає його відповідальне ставлення до побудови 
та послідовної реалізації своєї життєвої стратегії. Її основними показниками є 
почуття особистої відповідальності за свої дії та вчинки, діяльність і поведінку, 
за характер взаємовідносин з іншими людьми. Ми виходимо з того, що в 
системі життєвих цінностей людини її відповідальність стоїть поряд з такими 
рисами і якостями, як совість, порядність, чесність, вихованість, емпатія. Еліта 
без цих якостей неможлива і втрачає право вважатися нею. В той же час 
справедливість, альтруїзм, самодисципліна і самоконтроль стають важливими 
регулятивними механізмами, які втримують людину, представника еліти, від 
дій, вчинків і висловлювань, неприпустимих для справжньої еліти. 

Вважаємо за необхідне ще раз підкреслити ту важливу роль, яку відіграють 
особистість педагога, професійна компетентність, педагогічна майстерність та 
загальна і професійна культура у формуванні й розвитку національної еліти.  

Плідний взаємозв’язок між професійною компетентністю та професійною 
культурою викладача вищої школи породжує їх позитивний взаємовплив, який 
виникає на основі його особистості й проявляється в процесі його діяльності. 
Цей взаємовплив зумовлений тим, що і професійна компетентність, і культура 
педагога являють собою атрибутивні характеристики педагога як справжнього 
представника еліти. Показово при цьому, що функції і його компетентності, і 
культури, передовсім виховний вплив на студентів, здійснюються не самими 
цими чинниками безпосередньо, а опосередковуються саме через особистість 
викладача в процесі його цілеспрямованої діяльності. 
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Дійсно, його ставлення до своєї професії, до професійної діяльності й до 
студентів, його стиль і манера викладу навчального матеріалу та спілкування 
чітко відображають моральнісні принципи і переконання викладача, 
порядність та відповідальність. Ці чинники, особливо поведінка викладача та 
його реакція на непередбачувані, особливо проблемні ситуації, прояви його 
почуття гумору справляють враження на студентів, яке з часом поступово 
трансформується у їхнє позитивне ставлення до педагога, до його навчальної 
дисципліни й до освіти взагалі. Так формуються його особистісний авторитет і 
повага студентів. 

Особистість викладача вищої школи та характер її сприйняття студентами 
постає потужним чинником, який стає справді ключовим у професійному та 
особистісному їх розвитку, у формуванні кожного з них як професіонала та 
особистості, справжнього представника національної гуманітарно-технічної та 
управлінської еліти, гідного цього високого статусу. 

Саме тому як професійна компетентність викладача та його педагогічна 
майстерність, так і його загальна і професійна культура вимагають від нього 
глибокої рефлексії над своїми особистісними рисами і якостями, цілісності та 
системної єдності самодисципліни і самоконтролю, творчості та мистецтва 
імпровізації. Для забезпечення ефективності його педагогічного впливу на 
студентів доцільними є розкутість і природність його поведінки, які виступають 
результатом роздумів і тренувань, розвинутих стійких ознак інтелігентності. А ці 
ознаки, сподобаються студентам і викликають у них бажання наслідувати свого 
авторитетного викладача. 

Зовнішні прояви в діяльності й поведінці викладача тих взаємозв’язків та 
взаємовпливу між його професійною компетентністю й культурою практично 
завжди носять на собі чіткий відбиток його особистості. Реалізація цього 
відбитку та її особистісне забарвлення в процесі діяльності педагога створює ще 
один додатковий чинник його виховного впливу на студентів в загальній 
системі цілей і завдань формування національної еліти. Як свідчить практика 
нашої власної багаторічної педагогічної діяльності у вищій школі, найвища 
ефективність цих проявів та особистісного відбитку досягається в процесі 
неформального спілкування педагога зі своїми студентами в поза авдиторних 
бесідах. Саме в них студенти отримують можливість бачити свого викладача не 
тільки педагогом, а й людиною.  

В таких бесідах розкриваються його характер і темперамент, його інтереси й 
захоплення. Тут він має широкі можливості продемонструвати свій кругозір та 
ерудицію, своє розуміння інших людей. В подібних ситуаціях непомітно, але 
досить ефективно здійснюється потужний виховний вплив викладача на його  
студентів. Цьому активно сприяє й те, що тут розкриваються і самі студенти. 
Вбачаючи в особистості свого педагога цікаву доброзичливу людину, вони 
розповідають про свої проблеми, просять поради стосовно можливості їх 
розв’язання, висловлюють йому довіру і свою вдячність.  

Вважаємо, що не варто й говорити про те, що в подібних ситуаціях педагог 
повинен бути не тільки щирим і відкритим, але також і дотримуватися певних 
обмежень морально-етичного характеру. Він має пам’ятати, що  основна мета 
неформального спілкування полягає в поглибленні його знання студентів та в 
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посиленні виховного впливу на них, а не в тому, щоб розкриватися перед ними. 
Складність дотримання своєрідного балансу між метою і засобом її досягнення, 
яким і виступає хоча й обмежена, але відкритість, утримує багатьох викладачів 
від позааудиторного спілкування, яке вкрай необхідне для формування еліти. 

 
УДК 316 

С.В. Григор’єва, старший викладач 
А.С. Прокопенко, здобувач вищої освіти 

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут» 
м. Харків, Україна 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ВЕТЕРАНАМ 
БОЙОВИХ ДІЙ 

Сучасне українське суспільство та держава не можуть успішно 
функціонувати без розв’язання соціальних проблем. Завдання сучасної вищої 
школи полягає не тільки в підготовці фахових спеціалістів в сфері соціального 
захисту населення, а й у формуванні соціально-професійного потенціалу 
особистості фахівця не залежно від роду його діяльності. Соціально-
професійний потенціал особистості фахівця розуміється як системне поняття, 
що характеризує рівень розвитку соціальних і професійних якостей особистості, 
їх узгодженості, що забезпечують соціальну спрямованість професійній 
діяльності спеціаліста, ступінь його соціальної відповідальності. Розвиток 
соціальної сфери життєдіяльності суспільства стає пріоритетним напрямком 
державної політики в Україні. Адже основний ресурс держави в 
найзагальнішому сенсі – демографічний. А значить, держава, та суспільство в 
цілому зацікавлені в створенні умов для гідного життя  всіх людей, соціально 
незахищених прошарків суспільства [1]. До такого соціально незахищеного 
прошарку суспільства в Україні належать і ветерани бойових дій.  

У світі існує достатня кількість наукових робіт присвячених ветеранам 
бойових дій. Вченими в різних країнах світу, які займалися проблемами 
соціального захисту та соціальної допомоги ветеранам бойових дій, були Б.С. 
Алякринский, К.К. Платонов, В.А. Пономаренко, В. Бутенко, М.П. 
Коробейникова, Е.В. Мітасовой, A.B. Ответчікова, Н.Ф. Феденко, В.В. Знакова, А. 
Арнольдом, С. Бентлі, К. Бланк, Д. Бредлі, Де. Фаціо, В. Емері, Б. Грін та ін. В 
Україні також існує достатньо велика кількість наукових робіт та науковців, що 
досліджують проблеми соціальної роботи та соціальної допомоги ветеранам 
бойових дій. Серед них В. Вакуленко, Н. Болотіна, Л. Баранник, О. І. Дацюк, О. 
Кондратенко, М. Кравченко, А. Кириченко, Д. Чижов та ін. Актуальність вибору 
ветеранів бойових дій в цій роботі пояснюється тим, що Україна перебуває 
більше 6 років у стані війні з РФ на сході України (Донецька та Луганська 
області), питанням соціального захисту та соціальної допомоги яких 
приділяється не достатня увага.  

Ветераном бойових дій вважають особу, яка брала участь у захисті 
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. В українському 
суспільстві найбільшу кількість складають: ветерани Другої світової війти, 
ветерани афганської війни та ветерани АТО-ООС. Ветерани бойових дій 
достатньо специфічна соціальна група в українському суспільстві. Це люди, які 
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ризикували власним життям в інтересах своєї держави, а також захищаючи 
мирних громадян. Актуальність вибору цієї теми полягає в тому, що в 
незалежній Україні досить багато ветеранів різних воєн (Друга світова війна, 
Афганська війна, АТО-ООС та ін.), питаннями соціального захисту та соціальної 
допомоги яких приділяється не достатня увага з боку державних та 
недержавних організацій. 

Нормативно-правовими актами, які регулюють соціальну роботу з 
ветеранами бойових дій є Конституція України (Ст.46. Громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Ст. 17. Держава забезпечує соціальний захист 
громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в 
інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей) та закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» спрямований на 
захист ветеранів бойових дій шляхом: 

• створення належних умов для підтримання здоров’я й активного 
довголіття; 

• організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення 
матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та 
підготовки відповідних спеціалістів; 

• виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів 
війни; 

• надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової 
діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я 
[2]. 

Потрібно зазначити, що соціальною роботою та соціальною допомогою 
ветеранам бойових дій займаються як державні (організації соціального захисту 
ветеранів бойових дій) так і не державні організацій (волонтери). Досить 
проблемно проходить протезування ветеранів бойових дій, які втратили 
кінцівки рук та ніг. Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови від 1 жовтня 
2014 р. № 518, якою, як відомо, було затверджено діючий нині Порядок 
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за 
новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, 
окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та / 
або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки 
або кінцівок. Зокрема, урядовим рішенням встановлено, що заходи, пов’язані із 
протезуванням та / або ортезуванням учасників антитерористичної операції, які 
втратили функціональні можливості кінцівок, які раніше здійснювалися 
Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції, здійснюватиме Фонд соціального захисту інвалідів. Але ці постанови 
проходять дуже повільно, а ветеранів які їх конче потребують досить багато [3]. 

Соціальна робота та соціальна допомога ветеранам бойових дій повинна 
виконувати наступні функції: 

1) соціально-діагностична функція (вивчаються особливості ветеранів як 
соціальної групи, а також визначаються найбільш гострі їх проблеми); 
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2) прогностична функція (В ході цієї функції передбачається розвиток подій, 
моделюються ситуації, що буде з тими ветеранами бойових дій, які отримають 
соціальну допомогу і тими, хто не отримає); 

3) соціально-комунікативна функція (з ветеранами бойових дій 
встановлюється контакт, з метою донесення певної інформації, яка полегшить 
його повсякденну життєдяльність та сприятиме його інтеграції в соціум); 

4) правозахисна функція (існують нормативо-правові акти, які захищають та 
попереджають від негативних подій і ситуацій); 

5) превентивна функція (в Україні по відношенню до ветеранів передбачено 
безкоштовне лікування надання певних медичних препаратів та санаторно-
курортні відпочинки); 

6) соціально-педагогічна функція (допомога ветеранам бойових дій знайти 
своє професійне покликання, роботу та або опануванню якоїсь нової професії); 

7) контрольно-наглядова функція (існують спеціальні служби, організації 
(НАБУ, СБУ, антимонопольне бюро та ін.), що здійснюють контроль та нагляд 
за використанням коштів, які були виділені державою для соціальної допомоги 
ветеранам бойових дій); 

8) соціально-медична функція (сприяє оволодінню базово-елементарними 
основами надання першої медичної допомоги, пропагандує здоровий спосіб 
життя) та ін. 

Соціальна допомога та соціальна робота з таким особливим та специфічним 
прошарком Українського населення як ветерани бойових дій потребує 
особливої уваги. На жаль, соціальну роботу та соціальну допомогу ветеранам 
бойових дій з боку державних та недержавних інституцій, організацій назвати 
хорошою не можна, тому що їх проблеми не вирішуються або вирішуються не в 
повному обсязі. Суспільство повинно усвідомити, що ці люди ризикували своїм 
життям та здоров’ям в інтересах держави, захищаючи людей та мир в 
суспільстві від ворогів. Ветерани бойових дій – це такий самий незахищений 
прошарок як і інші (інваліди, переселенці, малозабезпечені сім’ї та ін.), він 
потребує уваги та допомоги з боку державних і недержавних структур та 
організацій [4]. 

Література: 
1 Теорія держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. 

Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін. ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. 
Тихомирова. – К. : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с. 

2 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, – с. 1-2 

3 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 
[електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://dsvv.gov.ua/vidpovidi/protezuvannya-ta-tehnichni-zasoby-reabilitatsiji-
tzr/protezuvannya-uchasnykiv-ato-zdijsnyuvatyme-fond-sotsialnoho-zahystu-
invalidiv.html 

4 Аналітичний світ. Стан виконання бюджетних програм з питань 
соціального захисту учасників війни України проти російської агресії. 
[електронний ресурс] – Режим доступу: https://legal100.org.ua/wp-
content/uploads/2018/06/budjetu-2018.pdf  
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ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ  
В САМОРОЗВИТКУ І В САМОВДОСКОНАЛЕННІ  

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
В сучасних умовах спостерігаються певні проблеми в підготовці 

конкурентоспроможних молодих фахівців, особливо в частині їх здатності 
швидко адаптуватися до мінливих умов життєдіяльності. Країні потрібні не 
стільки високо кваліфіковані фахівці вузького профілю, які мають високий 
рівень інтелекту, скільки майбутні керівники, менеджери які володіють 
високими моральними якостями, високим рівнем самоактуалізації,  вміють 
працювати в команді, вирішувати конфлікти, розбиратися в людях і т. д. Більш 
того, випускник технічного вузу повинен бути духовно багатою особистістю, 
інтелігентом. Вирішення цієї задачі неможливе без гуманітаризації вищої 
технічної освіти. Гуманітаризація  освітнього  процесу  у  вищих  технічних  
навчальних  закладах  –  це  багатоаспектне явище,  зумовлене  об’єктивними  і 
суб’єктивними потребами  у всебічному гармонійному  розвитку особистості для 
реалізації у професії, суспільстві і приватній сфері життя. 

Розглядаючи питання гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного 
процесу у вищих технічних навчальних закладах, ми повинні мати на увазі, що 
інженерна освіта XXI століття обов’язково повинна враховувати нові 
відношення інженерної діяльності з навколишнім середовищем, суспільством, 
людиною. Вона повинна мати гуманний характер, не шкодити природі, 
суспільству, гармонізувати з ними. Єдиний шлях зміни погляду інженера та 
інших працівників технічної сфери на сутність своєї діяльності лежить через 
гуманізацію та гуманітаризацію освіти. Отже, кінцевою метою вищої технічної 
освіти, яка заснована на принципах гуманізації та гуманітаризації повинно 
стати виховання не лише фахівця, а насамперед суспільно активної свідомої 
особистості. 

В навчальних планах технічних напрямків підготовки бакалаврів за останнє 
десятиліття значно скорочено обсяг викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін. Навіть серед дисциплін вільного вибору студентам технічних 
спеціальностей їх не завжди пропонують. В той же час кожна освітньо-
професійна програма містить перелік загальних компетенцій що не залежать 
від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та 
соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 
розвитку. Серед них  звернемо увагу на слідуючі: здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації, здатність працювати в команді, здатність планувати та управляти 
часом, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, навички 
міжособистісної взаємодії. Всі ці компетенції в тій чи іншій мірі формуються 
при викладанні такої дисципліни як «Соціологія праці». 

Ця дисципліна може бути запропонована студентам технічних вузів як 
вибіркова, адже кожний із них з’явиться на ринку праці, де діють свої закони, 
які постійно змінюються. Протягом останніх десятиліть підходи до природи 
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праці, зайнятості, мотивації та інших аспектів її функціонування неодноразово 
кардинально змінювались. Будь-яка країна формує свій ринок праці з 
урахуванням національної специфіки, стану і напрямів розвитку власної 
економіки. Кожній державі притаманні свої особливості формування ринку 
праці, зумовлені ресурсними, географічними, економічними, політичними та 
іншими причинами.  Ознайомлення в курсі соціології праці з напрямками 
функціонування сучасного ринку праці і особливостями його формування в 
Україні розширить можливості випускників вузу знайти своє місце в сфері 
праці. 

Як складеться трудовий шлях молодого спеціаліста багато в чому буде 
залежати від його ставлення до праці, розуміння особливостей соціально-
трудової поведінки в умовах ринкової економіки.   Соціологія праці   вивчає 
трудову діяльність як соціальний процес, як необхідну умову життєдіяльності 
людини і суспільства, а також розглядає соціальні чинники підвищення 
ефективності праці, вплив науково-технічних і соціальних умов на ставлення 
людей до неї.  

Особлива увага в соціології праці приділяється трудовому колективу і 
взаємовідносинам які в ньому складаються. Навіть в умовах дистанційної 
роботи все рівно працівник має зв’язок з колективом. Тож розгляд нових форм 
організації праці в трудовому колективі, специфіка його функціонування в сфері 
приватного бізнесу, причини і шляхи вирішення соціально-трудових 
конфліктів, проблеми керівництва і лідерства в трудовому колективі стануть у 
пригоді молодому спеціалісту.  

Процес трудової адаптації не оминає жодного працівника, незалежно від 
освіти чи спеціальності. Трудова адаптація є одним з важливих етапів його 
трудової діяльності. Успішність адаптації багато в чому визначає ефективність, 
якість подальшої роботи  Не менш важливо, що трудова адаптація виступає в 
якості одного з провідних чинників самореалізації працівника в трудовій сфері, 
механізмом його трудової кар'єри.  Зрозуміло, що із зростанням динамізму у 
суспільному та економічному житті країни, переходом до ринкових відносин 
істотно зростає роль трудової адаптації, ускладняються її умови. Ці та інші 
чинники актуалізують науковий і практичний інтерес до управління трудовою 
адаптацією. Швидкість адаптації залежить від багатьох чинників. В середньому 
термін адаптації складає від 3-х місяців до 3-х років (залежно від категорії 
працівників і особливостей трудової ситуації). 

Також в курсі «Соціології праці» розглядаються питання трудової 
мобільності та трудової міграції, які в наш час набули особливого значення  та 
визивають підвищену цікавість зі сторони молоді. 

З метою закріплення знань, які студент здобуває у процесі лекційних занять 
на практичних заняттях проводяться ділові ігри. Застосування  яких під час 
навчання дає змогу максимально наблизити навчальний процес до практичної 
діяльності, врахувати реалії сьогодення, приймати рішення в умовах 
конфліктних ситуацій, відстоювати свої пропозиції, розвивати в учасників гри 
колективізм та відчуття команди. Такі заняття сприяють формуванню у 
студентів навичок самоконтролю, стресостійкості, винахідливості, 
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комунікабельності, креативності. Саме такі якості випускників ВНЗ будуть їх 
безперечною перевагою при подальшому працевлаштуванні. 

 
УДК 342.1 

К. А. Щитова, здобувачка вищої освіти 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

м. Харків, Україна 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ  ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
Одним з найважливіших об’єктів, що слугують захистом в інформаційному 

просторі є інформація. Поняття “інформація” сьогодні залишається 
найважливішим і ключовим у багатьох сферах життя, але не існує його єдиного 
загальноприйнятого тлумачення. Втім, це пов’язано з основною властивістю – 
багатоаспектністю. Інформація – універсальний ресурс, який використовується 
всіма провідними галузями та є сукупністю відомостей, фактів, знань про їх 
компоненти, об'єкти, суб'єкти, що передаються прямо або опосередковано від 
джерела до споживача.  

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій змінювалось і 
поняття інформації. Варто зазначити, що найбільш вдалим є визначення 
інформації в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про 
інформацію», прийнятого у 2011 році: «Інформація– будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді» [1]. 

Можна без перебільшення сказати, що сучасне суспільство є суспільством 
інформації. В процесі розвитку інформаційного суспільства,  будь-який захист 
інформації,  а в першу чергу, правовий, є основоположним аспектом  безпеки   
кожної держави. 

Стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
передбачає „свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію”. 
Стаття 10 Європейської Конвенції передбачає право одержувати i передавати 
інформацію. 

Базові засади інформаційної безпеки нашої держави закладено у ряді статей 
Конституції України. Так, у  ст. 34 Конституції  України  прописано: «Кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір»[2].  

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, 
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і 
законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [3] . 

Існує певна сукупність правил доступу до інформації, яка складається з 
особливих вимог і правил зберігання та поширення інформації. Ці норми 
визначають діяльність особи, на яку покладено відповідальність за зберігання 
матеріальних носіїв інформації,  встановлюють порядок певних засобів захисту 
інформації.  

У час, коли весь світ перейшов до використання Інтернету, питання щодо 
захисту персональних даних в мережі та соціальних мережах, є одним з 
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найактуальніших.  Нажаль, більша частина населення виявилась не готовою до 
переходу до тотальної електронної комунікації. При роботі онлайн користувач 
має можливість отримувати як корисну інформацію, так і не дуже.  Часто 
відомості про особу і про його інформаційне використання потрапляють до тих 
людей, про кого вона навіть не здогадується, тому персональна інформація 
потребує більш детального захисту. 

Однією з основних причин витоку інформації є незначна кількість 
спеціалістів в галузі кібербезпеки, основною задачею яких є відстеження замаху 
сторонніх осіб на чужу інформацію. Тому, потрібне негайне вдосконалення 
законодавства. На думку значної кількості вітчизняних правознавців  таке 
вдосконалення має відбуватися  шляхом кодифікації – розробки та прийняття 
Інформаційного кодексу України (Кодексу України про інформацію) [4].  

Актуальною проблемою для України є збереження інформаційного 
суверенітету, формування ефективної системи безпеки в інформаційній сфері. 

Варто зазначити, що проти України з боку Російської федерації ведеться 
інформаційна війна, яка спрямована на нав’язування певних ідеологічних 
стереотипів за допомогою засобів масової інформації. Метою такої маніпуляції 
є: внесення в суспільну та індивідуальну свідомість ворожих ідей та поглядів; 
дезорієнтація та дезінформація мас; послаблення певних переконань, 
залякування народу образом ворога; залякування супротивника власною 
могутністю. 

Війни такого типу є досить поширеними у глобальному інформаційному 
просторі. Важливими кроками з боку владних органів України мають бути:  
інтеграція України до світового та регіонального європейського інформаційного 
просторів; створення власної національної моделі інформаційного простору та 
розвиток інформаційного суспільства; реалізація ефективної інформаційної 
політики; удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, 
узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами; 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції та 
інформаційних послуг;  впровадження сучасних інформаційно-комунікативних 
технологій у процеси державного управління;  ефективна взаємодія органів 
державної влади та інститутів громадянського суспільства тощо.  

Удосконалення відносин “інформація – людина – влада” вбачаються 
можливими за умови внесення змін до чинного законодавства України з питань 
регулювання інформаційної сфери. 

Література: 
1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію». 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2938-17#Text 
2. Конституція України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 
4. Інститут законодавства Верховної Ради України. Круглий стіл на тему 

«Проблеми кодифікації інформаційного законодавства України» від 4 червня 
2009 року.  
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Розділ 5. 
Фізичне виховання, спорт та туризм в контексті національно-

патріотичного виховання здобувачів вищої освіти 
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ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ТРЕНУВАНЬ ЗБІРНОЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
 З ЧЕРЛІДІНГУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Карантинні обмеження суттєво відбиваються на спроможності спортсменів, 
що зайняті в командних видах спорту, не лише підтримувати індивідуальну 
спортивну форму, але й діяти в складі команди. Одним із способів компенсації 
негативного впливу таких обмежень є ігрова форма колективних онлайн-
тренувань в режимі відеоконференції, в ході яких спортсменки можуть бачити 
дії не лише тренера, але й інших членів команди. Автор проводить тренування 
збірної Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з 
черлідінгу на платформі ТЕЛЕГРАМ, який оптимально відповідає мобільному 
характеру даного виду спорту.  

При підборі вправ для онлайн-тренувань автор виходила з необхідності 
включення таких видів вправ, які, з одного боку, мали б всебічний вплив на 
роботу різних органів і систем організму, а з іншого  — відповідали б рівню 
підготовленості членів збірної та їх особистим інтересам. Для забезпечення 
тренувального ефекту підтримки функціонального стану і фізичної 
працездатності організму принциповим є питання складання комплексу вправ, 
що мають різну спрямованість. З цією метою використано хвилеподібний спосіб 
регулювання навантаження в заняттях як один із прийнятних для даного 
контингенту методів. При цьому найбільш доцільним є не акцентування 
спрямованості занять на тренування тієї чи іншої системи організму, а 
комплексний вплив із використанням системного підходу, в основі якого 
лежать такі методичні прийоми, які дозволяють вправи різної спрямованості 
використовувати як каскад хвиль.  

Всі вправи групуються в комбінації, що складаються з 8-10 вправ різного 
ступеня впливу (локального та загального) з певного вихідного положення 
(стоячи, в ходьбі, сидячи, в партері, лежачи), утворюючи, в цілому, хвильовий 
вплив на організм. В одному занятті число хвиль коливається від 3 до 5. 
Регулювання інтенсивності навантаження здійснюється за двома параметрами: 
інтенсивність хвилі і часу досягнення її гребеня (пік інтенсивності). Розроблена 
гнучка зміна вправ, що впливають на різні системи організму, дозволила, з 
одного боку, ширше використовувати можливості фізичного тренування, з 
іншого - забезпечити їх адекватність особливостям даного виду спорту. Завдяки 
такому синтезу систем в поєднанні з хвилеподібним методом регулювання 
навантажень тренування стають більш насиченими і, що дуже важливо, 
навантаження легко переносяться. 

У якості прикладу наводиться одна з хвиль комплексного тренування. 
Тренування на витривалість. 
У спокійному стані поміряти пульс. Це обов'язково! 
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1. Степ-ап на диван з підняття коліна -1мін. 
2. Прес. Лежачи на спині ноги зігнуті на підлозі. Підйом тулуба до колін.-20 

раз. 
3. Віджимання в упорі лежачи -15 раз. 
4. Присідання, руки за головою -20 раз. 
Відпочинок - 30 сек. з виміру частоти серцевих скорочень (ЧСС). 
5. Стрибки: 1) ноги нарізно плескання над головою. 
2) Ноги разом руки через сторони вниз. -1 хв. 
6. Прес. Лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. Підйом ніг за голову. -20 

раз. 
7. Почергові переходи з положення "планка" в положення "упор лежачи" -10 

раз. 
8. Випади назад руки за головою -20 раз 
Відпочинок - 30 сек. + ЧСС 
9. Біг з високим підніманням стегна -1 хв. 
10. Прес. "V-підйоми" -15 раз. 
11. Планка: 1) звичайна -20 рахунків 
2) Підйом коліна до грудей -20 раз. 
3) Звичайні підйоми -20 рахунків 
4) Схресні підйоми коліна -20 раз. 
12. Випади в сторони з положення широка стійка ноги нарізно. Присід - 

стегно горизонтально підлозі -20 раз. 
Підрахунок ЧСС. 
Тренування стрибкове  
1. Стрибки на місці на одній нозі -30 сек. Поміняти -30 сек. — 2 підходи 
2. Вистрибування з напівприсіду з руками нагору, носки натягнути. 20 

стрибків х2 підходи 
3. Підйом на носки (на одній нозі) 30 сек. на кожній нозі 
4. Розтяжка гомілки - по 1 хв. 
5. Вистрибування вгору з глибокого присідання без рук -25 стрибків х2 

підходу 
6. Статика - біля стіни, спираючись лопатками під кутом 45 °, ноги зігнуті в 

колінах 90 ° -45 сек. х2 підходу 
7. "Коник" - стрибок на місці на одній нозі (друга зігнутому). -10 стрибків х2 

підходу 
8. "Жабка" - з глибокого присідання вистрибування з просуванням, руки 

вгору, ноги випрямити, прогнутися: 10 раз х 3 підходи. 
КАРДІО-ТРЕНУВАННЯ 
Заміряти пульс. 
Всі вправи виконуються без перерви! 
1. Біг на місці - 1 хв. 
2. З упору присівши - упор лежачи - упор присівши - стрибок вгору - 30 раз. 
3. У напівприсіді- крок вправо - крок вліво, руки перед грудьми -20 раз. 
4. Біг із високим підніманням стегна - 1 хв. 
5. Стрибки на місці з витягнутими носками - 30 разів. 
6. Випади назад (скрестно), руки за головою -20 раз. 
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7. Біг з закиданням гомілки назад - 1 хв. 
8. Стрибки "Зайчик" (з боку в бік) -30 раз. 
9. Присідання руки за головою -20 раз. 
10. Біг на місці - 1 хв. 
11. Стрибок ноги нарізно, плескання руками над головою. - Стрибок ноги 

разом, плескання руками об стегна -30 раз 
12. Випади перед -20 раз. 
Відпочинок -2 хв. з виміром ЧСС. 
Регулювання навантаженняна організм досягається за рахунок: 
• зміни вихідного положення (полегшення або ускладнення); 
• зміни кількості повторень вправи; 
• зміни темпу виконання; 
• зміни часу утримання пози в статичному режимі; 
• зміни амплітуди руху. 
Виконання вправ під музику безперервним методом дозволяє 

забезпечувати аеробний 
режим енергозабезпечення, найбільш адекватний для даного виду спорту. 

Тривалість одного заняття складає 1 годину, протягом якої виконуються в 
середньому від 50 до 60 вправ, тривалість кожної з яких коливається в межах 
20-40 сек. у залежності від складності. Вправи в комплексі періодично 
змінюються, однак незмінним зберігається основний принцип – принцип 
адекватності та  комплексного впливу на організм. 
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P.A Baranets., Senior Lecturer 
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Kharkiv, Ukraine 
TRAINING OF A VOLLEYBALL TEAM IN A NON-CORE HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION: LEVELS OF STUDENTS' GAME 
READINESS 

Volleyball is a technically well-coordinated game where every point earned is the 
result of hard work on yourself. In order to reach certain heights of playing volleyball, 
the student needs to master the basics of volleyball techniques. The technique of 
volleyball elements consists of a reception, a pass, a block, an attacking blow, and 
correct positioning during reception of the ball. Since there is a definite connection 
between serving, receiving the ball, passing and attacking hitting, it is necessary to 
learn how to “go under the ball” correctly. And for this you need to develop the 
elements of the technique of playing volleyball. Simply by attending game training, a 
student cannot develop the necessary game reserves. The main technique of volleyball 
is that no matter how easy it is to learn how to play, but to learn how to play together 
with the team. The technique of the basic elements of volleyball helps to build not only 
the training process, but also the game process, where the strength and capabilities of 
each player are evenly distributed. In every sport, a certain balance must be struck 
between training and rest. In our case, in the case of volleyball, training is work, and 
play is a break from our work. However, for the correct formulation of the technique, 
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working out the coordinated actions of the team and its game effectiveness, it is 
necessary to clearly determine the levels of students' game readiness[3]. 

To systematize volleyball players, you need to designate 3 levels. Of course, every 
player wants to consider himself a professional in this game, but there are a number of 
objective and subjective factors that allow us to define each player to the appropriate 
level. Everyone needs it. First of all, it is necessary for the player so that we can 
organize a productive training session, as well as a gambling and safe game. For us, 
this is necessary in order to choose a hall that is acceptable to the level of the player and 
to think over a high-quality training program. 

A volleyball beginner is a beginner athlete. A beginner-level player usually does not 
have a lot of gaming experience. Uninterrupted playing experience of less than 1 year. 
At Ball Games, beginner-level classes are mixed, with men and women training 
together. The hall is selected small with a clearly visible marking of the field and with 
sufficient space for working out technical elements against the wall. A large number of 
balls, both regular game balls and weighted ones, are used. An entry-level player is 
recommended to attend classes 2-3 times a week. The player himself is not very 
confident on the field during the game. Knows only the main points in the rules. The 
player is poorly versed in the zones and in the actions within them. The player is 
characterized by minimal team interaction between players and an unstable serve. 2-4 
teams meet at the training sessions. Players and teams take turns entering the game. 
Personal training focuses on basic game skills and interaction between players. 
Depending on the player's susceptibility, he may need from 1 to 4 months of personal 
or group training to become an amateur. When attending only in-game training, the 
player's development is slower and it will take about one year for the player to move to 
the “amateur” level[1]. If the coach decides to transfer you to “amateurs”, then your 
profile must be completely filled out (activated) and a photograph of your face must be 
provided in electronic form. On our project, the coach will always help the player. He 
will tell you the moments on which it is better to work and indicate the strengths of the 
player. 

An amateur player is more experienced than a beginner and has at least 1 year of 
playing experience. Trainings of this level are held both in a mixed format and in a 
separate one. The hall is selected spacious with an adjustable mesh height. In the game 
and training process, a large number of balls and equipment are used: cones, ladders, 
resistance bands. Players train 2-4 times a week. The player behaves confidently on the 
court and is focused throughout the game. Keeps attention throughout the entire rally. 
Knows the basic rules of the game. Plays three touches and can safely throw the ball to 
the opponent's side. The player serves 3 of 5 overhead innings. Periodically does not 
bring the transfer to teammates. In group trainings, the coach pays attention to 
interaction with the players on command and builds up a technical reserve of game 
elements. It also works out tactical combinations. In personal training, the emphasis is 
on lagging skills. Strengths are highlighted and work is concentrated on them. The 
functional qualities of the player, such as agility, jumping ability, strength, are not 
ignored either. In game trainings, from 2 to 3 teams meet. On average, the process of 
acquiring the necessary qualities for the transition to the "professional" level when 
attending personal training 2-3 times a week takes from 4 to 12 months[2]. 
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A player of the "professional" level in the past studied in specialized schools and 
has a playing experience of at least 3 years. Trainings at this level are held only in a 
separate format. The hall is selected spacious with high ceilings and adjustable mesh 
height. Players train 3-5 times a week. The player knows all the nuances in the rules of 
the game. Always focused on the game. He can play various game combinations and 
sees the weaknesses of the opponent. Serves 10 out of 10 overhead innings without 
loss. Makes accurate passes to the players on command, both from above and below. 
Carries out attacking blows. In group trainings, the coach plays combinations of 
different complexity and increases the player's functionality, namely strength, speed, 
endurance and jumping ability. In personal training, the coach focuses on the physical 
qualities of the player and works out the lagging game elements. Game training 
consists of a full-fledged match of 5 games. To qualify for the status of a professional, in 
addition to the technical base, the player must have a completed description about 
himself, containing without fail: role, height and weight. 
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ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

(з досвіду Львівського національного університету 

 імені Івана Франка) 

Фізичне виховання відіграє значну роль у житті студента. Швидкий 
розвиток науки спричиняє все більше інформаційне навантаження на 

майбутніх фахівців, що робить навчання інтенсивнішим. Як наслідок, зростає 

значення фізичної культури, яка покращує працездатність студента і оптимізує 

його режим життя і відпочинку. У процесі занять фізкультурою значно 

підвищуються показники здоров’я, вольових якостей, розумової та фізичної 

активності майбутніх фахівців. 
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Оскільки режим навчання студента в основному характеризується 
малорухливим способом життя і стереотипністю рухів протягом значної 

частини робочого дня, то у цих умовах сильно зростає потреба у різноманітних 

фізичних вправах, завдяки яким можна спостерігати покращення розумової 

активності та протидіяти стресам. 

Так як фізкультура в університеті є одним із засобів впливу на рівень фахової 

освіченості та професійного розвитку майбутнього фахівця, то проблеми, які 

повязані із тренувальним процесом, а саме: недостатність професійних тренерів, 

застаріле устаткування, брак академічних годин, відведених на заняття 
фізичною культурою, зменшення мотивації студентів до занять,- впливають на 

незадоволення білогічних потреб молодого організму у руховій активності. 

Найкращим способом для оптимізації рухової активності студентів є 

можливість вибору ними виду спорту, яким би вони мали бажання займатися. 

Це б допомогло збільшити зацікавленість молоді до предмету фізичної 

культури. Також для підвищення рівня рухової активності слід розробляти і 

застосовувати нові методи мотивації студентської молоді до занять 

фізкультурою. 
Можна виокремити декілька чинників, які найбільше впливають на 

здоров’я: 

1) тренування (заняття фізкультурою); 

2) регулярні особисті обстеження; 

3) здоровий спосіб життя; 

4) збалансоване харчування. 

 Ставлення студента до свого здоров’я і його відношення до тренувань 
визначає у подальшому рівень його здоров’я. Зрозуміло, що регулярне 

виконання вправ впливає не лише на зміцнення тіла, а й відображається у 

покращенні зовнішності та розумових здібностей. 

 У студенському віці формуються морально-етичні переконання, 

завершує формуватися тіло, стабілізується рівень гормонів. Цей період 

характеризується гормональними бурями у організмі, що у свою чергу впливає 

на стійкість до стресів. З метою запобігання девіантної поведінки, характерної 

для молоді, можна запропонувати студентам вибрати ігровий вид спорту і 
регулярно займатися ним. 

Для з'ясування ставлення студентів до занять фізкультурою, їхньої оцінки 

впливу фізичних вправ на стан здоров'я особистості, визначення основних 

мотивів відвідування занять фізичного виховання студентською молоддю було 

проведено опитування серед студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Опитування проводилося з 10 лютого по 2 березня 2020 

року. В опитуванні взяли участь 254 студенти, які навчаються на різних 

факультетах. Респондентам було запропоновано вибрати основні мотиви для 
занять фізичною культурою, зробити оцінку традиційних занять фізкультури. 

Проаналізовані відповіді студентів зображенні у вигляді діаграм.  
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Основні мотиви для занять фізичною культурою 

На жаль одним із найважливіших мотивів молоді до відвідування 
обов'язкових занять фізкультурою виявилася саме оцінка в заліковій книжці 
(105 студентів, що становить 41% опитаних, вибрало саме цей варіант). 149 
студентів (59% опитаних) вважає, що фізична культура підвищує показники 
їхнього здоров'я, і тому відвідують фізкультуру з метою покращення фізичного 
стану. 

 
Оцінка проведення традиційних занять фізкультурою 

На жаль у молоді спостерігається низька мотивація до відвідування 
традиційних занять з фізкультури (незадовільну оцінку дали 42% опитаних, 
задовільну – 31%, добру – 22% і відмінну – лише 5%). Результати відповідей на 
це опитування свідчать про те, що традиційна форма організації занять з 
фізичної культури впливає на зниження зацікавленості студентів до предмету 
фізичного виховання. 

Зацікавити студентів можна спортивними іграми, які знайомі їм ще зі 
школи і мають великі переваги перед іншими видами фізичної активності. Це б 
допомогло підвищити бажання молоді займатися спортом, адже спортивні ігри 
характеризуються великою рухливістю, часто проводяться на свіжому повітрі, 
сприяють інтенсивному розвитку рухових якостей; ними можна займатися з 
метою активного відпочинку та розваги.  

Висновки: Результати опитування свідчать про те, що заняття за вибором є 
більш ефективнішим, ніж традиційне заняття з фізкультури. Вибір спортивних 

ігор – один із найкращих способів зацікавити студентів спортом. Сьогодні існує 
потреба у розробці нових шляхів удосконалення організації фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах з метою запобігання погіршенню 
стану здоров’я та фізичної підготовленості студентської молоді, формування 

мотивації та поглиблення їхнього інтересу до занять з фізичного виховання.  

Оцінка в 
заліковці

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно
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LOCAL HISTORY IN THE SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION  

OF APPLICANTS FOR HIGHER EDUCATION 
Patriotism and citizenship are integral parts ofsocial and spiritual development of a 

person. There is no man without love forFatherland, and this love gives education the 
right key to a person's heart anda powerful support for the fight against his bad 
natural, personal,family and family inclinations.The upbringing of these traits and 
personality traits is carried out in the processorganization of a variety of cognitive, 
educational and practicalactivities of students in the unity of the educational process. 

Graduate School is committed to supporting the citizenship education 
processstudents, involving them in the process of building civil society andcontributing 
to the formation of Ukraine as a stable democraticthe state. The effectiveness of civic 
education largely depends on the social relations prevailing in society, andat the same 
time from the technologies that are used by educators onthe formation of their civil-
patriotic identity. In connection withthis increases the role of local history, designed to 
educate in a personsense of citizenship, national identity, owndignity, positive 
personality traits. 

One of the effective means of forming patrioticconsciousness and intensive 
inclusion of citizens insocial life is local history work. Historicallocal history is that 
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element of historical education ontoday's stage, which enriches students with the 
knowledge of their native land,fosters love for him and promotes the formation of 
civicconcepts and skills. It reveals to students the connections of their hometown, 
village withgreat Motherland, helps to understand the inextricable unity of history,feel 
the involvement of every family in it and recognize it as their duty,the honor of 
becoming a worthy heir to the best traditions of the native land.Story the state is made 
up of the lives of specific people, historyspecific cities, from the smallest details and 
details that, inultimately, they shape the identity and culture of an entire people. 
Eachold, yellowed archival leaflet, memoirs of veterans,recorded at a meeting with 
them, each miraculously survived photographhelp fight indifference. Study of native 
history, memory ofpast - the source of a sense of citizenship. 

In every city - small or large, district, rural district -study of local lore is of great 
importance and occupies a special place, sinceis one of the most important factors in 
the development of socio-culturallife. We can see how the occupation of students with 
local history workhas a huge positive impact on awakening in their soulspatriotic 
feelings, interest and respect for the historical pastHomeland, love for the homeland. 

Now hownever, the younger generation needs moral guidelines,grown up on their 
native soil, which are at the same time a part of historygreat homeland.Many events, 
names - everything that seemed quite recently forgotten,unknown, reunites with 
modernity, sayswisely and simply. Local lore studies people great and simple, 
eventscommon and local. Rich history and modern life of the small homelandallow 
and even require its thorough study and propaganda of everything,what is connected 
with the history, literature of the native land. And here is the study of historynative 
land enriches students with new knowledge. 

Local history contributes to the development of an activelife position of future 
specialists, aims them at socially usefulwork, primarily on the protection, promotion of 
historical and cultural monumentsyour region, your district, your city. 

Many students are actively involved in writingresearch work in the field of local 
history. This form of activityinstills a culture of mental work, prepares them for 
furtherindependent research activities, increaseconscientiousness and strength of 
assimilation of local history and historical knowledge. 

Students in practice get acquainted with the methods of historical science, learn 
logicevidence, are engaged in archival, museum, library work.Local lore allows 
students to take a fresh look at the history of the Motherland,touch the origins of her 
national pride, help to formthem their own civic position. Familiarization with facts 
fromthe history of the region, city, village, involvement in them helps them 
bettermaster the general laws of the country's development, make them 
moreunderstandable, close, organically link the studied material with the pastand the 
present of their area, thereby contributing to the formation of deepideas and turning 
them into beliefs.Local lore is capable of fostering respect for history, traditions,rituals, 
culture, language of their people. 

Thus, the development of historical local lore is relevantdirection of modern 
education, tk. its main function iseducation of citizenship and patriotic feelings in 
younggenerations. Patriotic education should be based on the mainway on the 
systematic propaganda of patriotism in all types of educationaland extracurricular 
activities. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

«СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
Пандемія COVID-19, яка почалась наприкінці 2019 року внесла великі зміни 

в життя людства. Особливо ці зміни торкнулись освіти. Ще ніколи не було 
досвіду дистанційного навчання усіх учнів та студентів. За рік є багато наробок в 
вирішенні проблеми забезпечення високої якості навчання в умовах 
дистанційного з різних дисциплін. Але, в цих умовах (необхідність підвищувати 
імунітет населення, зменшувати малорухомість) дуже важливо вирішити 
проблеми організації фізичного виховання. Фізичне виховання – єдина 
дисципліна у вищий школі спрямована на формування здорового образу й 
спортивного стилю життєдіяльності студентів. Збереження та зміцнення 
здоров’я молоді є одним із головних завдань фізичного виховання у закладах 
вищої освіти. У кожному стандарті вищої освіти України першого 
бакалаврського рівня усіх спеціальностей прописана загальна компетентність, в 
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якій говориться, що кожний студент повинен вміти використовувати різні види 
та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 

Дослідження рухової активності студентської молоді визначило значне 
зменшення цього показника у більшості студентів (зменшилось до критичних 
показників - 2-3 години на тиждень у 75% опитаних, 20% - взагалі, не 
займаються фізичними вправами). Тому студентам потрібно пропонувати нові 
форми та види проведення занять з фізичного виховання. В сучасних умовах 
віддаленого самостійного навчання це набуває надзвичайної актуальності, коли 
весь час студенти вимушені бути вдома та витрачати весь час на розумову 
діяльність та сидяче положення протягом дня.  Тому питання покращення 
здоров’я студентської молоді та підвищення їх рухової активності, є одним із 
потребуючих вирішення.  

Чинною відповіддю на виклики сучасності є використання технологій 
дистанційного навчання студентів, які можливо використати в навчальному 
процесі з фізичного виховання в умовах карантину. Але однією з основних 
проблем є належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів 
для збереження їхнього здоров’я в умовах украй обмеженої рухової активності. 

Мета роботи – розробити дистанційний навчальний курс «Скандинавська 
ходьба» 

Завдання: 
1. Проаналізувати основні елементи дистанційного курсу. 
2. Визначити серед студентів пріоритетні структурні елементи курсу 

«Скандинавська ходьба» 
3. Розробити рекомендації, щодо введення дистанційного курсу в 

навчальний процес фізичного виховання в НТУ «ХПІ» 
Тимошенко О. В. розглядала особливості організації дистанційної форми 

навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах України [1]. А особливості створення дистанційного курсу 
практичної дисципліни розглянуто не було, тому актуально розглянути питання 
створення дистанційного курсу з фізичного виховання засобами скандинавської 
ходьби. Під час карантину дистанційні заняття студентів з фізичного виховання 
в НТУ «ХПІ» здійснюються за допомогою використання технічних та 
інформаційних засобів, за допомогою додатку Microsoft Teams, Viber, Zoom, 
електронної пошти та мобільного зв’язку з викладачами кафедри. Питання 
дистанційної освіти розглядали автори Олександр Кучерявий «Дистанційне 
навчання в системі вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту» [2].  

В роботі були використанні теоретичний аналіз і узагальнення літературних 
джерел, інформаційні ресурси кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ». Для 
вирішення зазначених проблем та підвищення ефективності занять з фізичного 
виховання та для підтримки фізичного стану студентів під час карантину 
ефективно ввести процес фізичного виховання елементи дистанційної освіти, 
такі як дистанційний курс або онлайн заняття. 

В процесі дослідження було розглянуто структуру створення дистанційного 
курсу. Дистанційний курс - це комплекс навчально-методичних матеріалів та 
освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі для 
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організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних 
технологій для реалізації моделі дистанційного навчання [3]. Обов'язковими 
елементами у структурі дистанційного курсу є: 

• “Передмова” - інформаційна сторінка курсу (презентація курсу), що 
відкрита для всіх бажаючих; 

• “Автори курсу” – сторінка, яка відкрита для всіх бажаючих та 
характеризує викладачів як особистостей; 

• “Тьютор” - відкрита сторінка для всіх бажаючих; 
• “Новини курсу” – відкрита сторінка для всіх бажаючих; 
• “Програма курсу” – сторінка містить основні складові курсу і 

відкривається лише для слухачів курсу, допущених до навчання; 
• “Головна сторінка тижневого заняття” (типова для всіх розділів) [3]. 
Для створення дистанційного курсу «Скандинавська ходьба» серед студентів 

було проведено анкетування, для визначення структурних елементів 
дистанційного курсу, які вони хотіли б бачити у курсі. Аналізуючи відповіді 
студентів було визначено, що серед додаткових елементів курсу студенти хотіли, 
щоб у курсі був обов’язково чат для спілкування, електронний щоденник 
досягнень у розвитку фізичних якостей та контролю фізичного стану. Також 
було запитання, «Чи хотіли б Ви пройти дистанційний курс «Скандинавська 
ходьба». 61% студентів відповіли так, 27% відповіли ні і 12% студентів відповіли 
не знаємо. 

Для більшої мотивації участі у курсі та виконання завдань, студентам було 
запропоновано викладати свій відеоролик, а інші голосували, який ролик 
сподобався найбільш. Відео змагання серед учасників курсу на найкраще 
виконання технічних елементів скандинавської ходьби. 

Курс «Скандинавська ходьба» складається головної сторінки та 4 тижнів 
навчання. Кожний тиждень має свої завдання, що дає змогу зрозуміти що буде 
на кожному тижні. Головна сторінка має короткий опис курсу та викладачів, які 
будуть працювати зі студентами та їх електроні контакти і чат для їх зв’язку. 
Також на головній сторінці буде електронний щоденник, контролю 
самопочуття та фізичних досягнень. Головна сторінка буде містити також 
колонку новини. 

Перший тиждень складається з теоретичного матеріалу на тему: «Історія 
виникнення скандинавської ходьби». Та відео уроку з теми: «Підбір палиць та 
основні технічні елементи в скандинавській ходьбі». В перший курс також 
входить елемент курсу «Знайомство».  

Другий – четвертий тиждень також складався з теоретичного матеріалу і 
практичного відео уроку. В кінці четвертого тижня студентам пропонується 
закріпити знання, пройшовши тест. Тест складався з питань, які включали 
теоретичні та практичні знання. Та на початку четвертого тижня студенти 
викладали відео, своїх досягнень з освоєння технічних елементів 
скандинавської ходьби. 

Курс «Скандинавська ходьба» за своїми структурними елементами, може 
бути включений в процес фізичного виховання, як відпрацювання занять в 
період карантину та пропусків занять. Курс «Скандинавська ходьба» в процесі 
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фізичного виховання в НТУ «ХПІ» можна застосовувати на відділенні легкої 
атлети, лижної підготовки та туризму. 

Висновки: Розроблений дистанційний курс «Скандинавська ходьба» дасть 
змогу студентам під час карантину отримувати відповідні бали для отримання 
оцінки з дисципліни «Фізичне виховання» та підвищувати свою рухову 
активність та фізичну підготовленість. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
Відомо, що фізичні вправи мають позитивний вплив на організм будь-якої 

людини, а саме на її фізичний і психологічний стан. Вірно організовані заняття 
зміцнюють здоров'я, підвищують фізичну підготовленість і розумову 
працездатність, удосконалюють функціональні системи організму людини. 

Наразі тема впливу занять зі спорту на розумову активність є дуже 
актуальною та цікавою. 

Метою даної роботи є позначити зв’язок між розумовою та фізичною 
активністю, визначити який саме вплив здійснює спорт на працездатність 
мозку. 

Автором було проаналізовано спеціальну літературу, яка допомагає 
зрозуміти залежність між фізичним навантаженням і розумовим здоров'ям. 
Виявлено , що під час фізичної активності починають посилено утворюватися і 
зростати відгалуження нервових клітин. А саме їх зростання і розвиток 
обумовлює всі інтелектуальні процеси [1]. Регулярні заняття спортом 
прискорюють приплив крові до мозку в 2 рази, що позитивно позначається на 
надходженні кисню до нервових клітин. У міру збільшення активності 
поліпшується кровоток артерій головного мозку: внутрішньої і зовнішньої. 
Внутрішня артерія постачає кров'ю мозок, зовнішня - оболонки черепа, м'язи 
обличчя, язик. Також це активує процес створення нейронів на біохімічному і 
функціональному рівнях. Нейрони - головний компонент сірої речовини, що 
відповідає за сенсорне сприйняття: зір, слух, емоції і пам'ять. [2] 
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На протязі семестру автор провів спостереження за контрольною групою 
студентів (20чол.), які регулярно займаються фізичною культурою. На заняттях 
студенти мали змогу підвищити рівень фізичної підготовленості, розвинути свої 
фізичні якості, вдосконалити вміння володіти своїм тілом та як наслідок стати 
загартованою людиною. 

На початку спостереження розвинуті фізичні якості та бажання до 
отримання знань було помітно тільки у 8-ми студентів з 20-ти. Вони мали 
виражене прагнення до підвищення рівня свого розвитку. 

Під час спостереження кожному студенту було запропоновано комплекс 
вправ , який мав максимально розвинути фізичні якості та стимулювати 
розумову діяльність. 

Отримані результати дозволили визначити вплив фізичної активності і 
виявити бажання до отримання знань ще серед 9-ти студентів, а у попередніх 
студентів вони посилилися. Це свідчить про те, що заняття фізичною культурою 
і спортом, їх зв’язок з різноманітними функціями організму людини чинить 
позитивний вплив на розумову працездатність. 

Проведені дослідження літератури та запропонована програма тренувань 
дали можливість зробити такий висновок: між фізичним навантаженням і 
розумовим здоров'ям виявлена пряма залежність. Фізичні вправи можуть 
направлено впливати на мозок людини, активізуючи його окремі ділянки. 
Комбінації тренувань сприяють поліпшенню пам'яті і концентрації уваги. 
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 
ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

З кожним роком індустрія туризму розвивається і не припиняє своє 
зростання. Кожна людина хоча б один раз на рік подорожує, неважливо то чи 
по за межами своєї країні чи то на території своє країни. У кожного туриста 
нашого світу своя мета подорожі: хтось подорожує для пізнання світу і відкриття 
чогось нового для себе,хтось для відпочинку,хтось із дипломатичними цілями,а 
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хтось із метою оздоровитись або перевірити себе на витривалість. Так ось, якщо 
казати за оздоровлення і за витривалість кожний з нас хоче бути 
здоровим,красивим,багато жити років,але хто хоче щось для цього робити. 
Коли до цього доходить питання, то у більшості самісінькі відмовки, наприклад, 
не має грошей, немає часу,сил і таке інше. Але я хочу сказати ,що не обов’язково 
мати багато грошей і часу аби зайнятись свої оздоровленням. Сучасний світ 
пропонує поєднувати приємне із корисним. Я вважаю ,що саме спортивний 
туризм допоможе не тільки відпочити, але й оздоровити себе та загартувати на 
витривалість. 

Спортивний туризм - це туризм, метою якого є подолання труднощів 
самостійно або в групі. Труднощі можуть полягати або в довжині маршруту, або 
в його складності, або в неординарних умовах проходження маршруту, 
наприклад, 50 км за ніч з повною армійською викладкою, або подолання 
ізраїльської пустелі одноосібно з обмеженим запасом води. 

Оздоровчо-спортивний туризм має не лише велике соціальне значення, а й 
економічну ефективність. Фахівці підрахували, що людина, яка активно 
займається оздоровчо-спортивним туризмом, щороку заощаджує для 
державного бюджету кошти, еквівалентні майже 400 дол. США (виплати з 
фонду соціального страхування на лікування, непрацездатність, оздоровлення 
тощо), тоді як держава витрачає на це лише 1 дол. США за рік. 

З розпадом СРСР і здобуттям Україною незалежності колишня система 
управління туризмом була зруйнована. Величезні проблеми, пов'язані з 
економічною кризою, перебудовою системи управління державою, не могли не 
позначитися і на спортивно-оздоровчому туризмі, який на перших порах 
втратив свою популярність у суспільстві. 

А також туризм це спортивне удосконалення в подоланні природних 
перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, 
фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по 
місцевості. Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені 
природними перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи. 
За участь у спортивних походах можуть присуджуватися спортивні розряди 
тощо. 

Туристичні походи поділяють на «походи вихідного дня», походи 1-3 
ступенів складності та категорійні походи 1-6 категорій складності. Окремими 
напрямами пішохідного туризму є «легка хода» і бекпекер. Відмінною рисою 
«легкої ходи» є мандрівник, який самостійно планує і здійснює подорожі за 
мінімальний кошт, не користуючись послугами туроператорів, дорогих готелів, 
перевізників і т.п. Термін бекпекер відносно новий та вказує на людину, що 
мандрує світом з рюкзаком за спиною, де носить всі свої необхідні речі. 
Бекпекери - живуть в хостелах та гестхаузах. Є тип бекпекера-хіпі - ці не дуже то 
й охайні, живуть в тих же гестах, або палатках, їх подорожі набагато економніші 
і триваліші. 

Як правило, туристська група створюється кожного разу для нового походу, і 
тривалість її «життя» зазвичай не перевищує тривалості походу, включаючи 
підготовку до нього і деякий час після його завершення. Найбільш стійким 
утворенням у групі є її організаційне ядро у складі 1 – 3, іноді п’яти 
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найдосвідченіших туристів, які є постійними учасниками туристських походів і 
подорожей. 

Характерною особливістю туристської групи є автономність її 
функціонування. З моменту виходу на маршрут група, як правило, існує 
самостійно й повністю ізольовано, часто у складних і незвичних умовах, що 
змушує її членів розраховувати лише на власні сили й можливості. Це диктує 
особливі вимоги до фізичної і технічної підготовки учасників, необхідності 
ретельного добору членів групи з урахуванням їхньої психологічної сумісності. 

У спортивному туризмі помилки можуть мати трагічні наслідки навіть 
придостатньому рівні підготовленості, досвідченості та командної взаємодії 
групи. 

Вивчаються ландшафтні та температурні особливості марщруту, сезонні та 
добові зміни умов його проходження(наприклад, карельські озера вдень пройти 
майже неможливо через великий вітер та високу хвилю, тому туристи-водники 
проходять їх уночі, під час літніх "білих ночей". 

У залежності від складності маршруту, доступу до води та їжі складається 
раціон туристичної групи (з урахуванням вантажопідйомності її членів), 
підбирається спорядження, розподіляються обов"язки членів групи. 

Важливою умовою успішного проходження є дотримання субординації в 
групі, своєчасне виконання розпоряджень і наказів керівника групи, ретельне 
виконання кожним членом групи покладених на нього обов"язків, дотримання 
розпорядку дня та загального плану проходження маршруту. 

При дотриманні всіх правил підготовки і проходження маршруту 
спортивний туризм стає найбільш яскравим елементом життя людини, а 
нерідко - і сенсом цього життя. Людина отримує не лише неперевершені емоції 
але й великий досвід, турист навчається цінувати час, сили, починає 
прислуховуватись до інших і поважати інших. Я вважаю ,що після проходження 
спортивного маршруту з’являється відчуття власної гідності,що ти зміг це і саме 
ти пройшов цей шлях, а якщо буде витривалість,то буде й здоров’я. Потрібно 
завжди рухатись і знаходити  будь-який час для цього, бо рух-це життя, а життя-
це ми. 

Таким чином, основними завданнями спортивно-рекреаційного туризму є: 
гармонійний фізичний розвиток людини; зміцнення здоров'я та попередження 
захворювань; забезпечення повноцінного відпочинку людей різного віку та 
професій; підтримання високої працездатності; досягнення активного творчого 
довголіття. 

Для організації рекреаційного туризму територія повинна володіти 
природними та лікувальними ресурсами. На території України існує достатня 
кількість природніх ресурсів. Тому пішохідний, водний та велосипедний види 
туризму є ефективними засобами рекреації сучасного туриста та мають великий 
потенціал на сучасному турринку. 
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MILITARY-PATRIOTIC TOURISM AS A MEANS OF PATRIOTIC 

EDUCATION OF STUDENTS 
The current task of the state is to create an effective mechanism for interaction and 

coordination of the activities of the state and civil society in issues of formation of 
moral and patriotic feelings and consciousness of citizens. It is based on the formation 
of historical values and demonstration of the role of Ukraine in the fate of the world, 
the preservation and development of a sense of pride in their country, the formation of 
loyalty to the Motherland in the younger generation, readiness to serve the Fatherland 
and its armed defense. The development of military-patriotic tourism can make a 
significant contribution to solving these problems. 

Military-patriotic tourism involves visiting places of military battles, memorials, 
museums of history and local history and serves as a means of reconciliation and 
strengthening the unity and friendship of peoples and the patriotic education of 
citizens. Its basis is the historical and cultural potential of the region, including the 
entire social and cultural environment, refracted through the prism of military history. 

Any locality can provide a minimum set of resources for educational military-
patriotic tourism, but its mass development requires a certain concentration of cultural 
heritage objects, among which you can highlight: 

 monuments of military and combat glory; 
 small and large historical cities, rural settlements that participated in those 
 or other events of military history; 
 museums, theaters, exhibition halls, etc.; 
 social and cultural infrastructure. 
Military-patriotic tourism involves visiting places of military battles, memorials, 

museums of history and local history and serves as a means of reconciliation and 
strengthening the unity and friendship of peoples and the patriotic education of 
citizens. The territory of the Kharkiv region in the last millennium was the arena of 
bloody battles, battles and wars, which sometimes lasted for decades. Every inch of the 
earth keeps in itself the memory of those difficult times. 

Currently, no one doubts that the organization of military-patriotic tourism has 
significantly improved the economic situation of monuments and architectural 
structures dedicated to military events in different periods of the history of the present 
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Kharkov region. A huge plus in the development of military-patriotic tourism is the 
upbringing of the younger generation. 

But military history tourism is not only a powerful means of education, tourism is 
also a branch of the economy that ensures the stay of tourists in the region and 
stimulating the long-term development of its economic activities. Last thing especially 
important in the conditions of post-industrial development of the country, when more 
and more the economy of the service sector, including tourism, is gaining importance. 

The development of the region is largely determined by how successful is the 
promotion of his interests in the domestic and foreign tourist markets. It promotion:  

 territories that are already objects of tourist attraction, or with potential that 
can and should be developed; 

 separate routes and measures to promote them in the tourist market; 
 tourism products in the form of tourist and excursion programs, in which 

the conditions for their implementation are spelled out using all available modern 
interactive techniques). 

One of the most effective techniques to ensure the development of tourist 
potential, can be the development of infrastructure innovations along the route, these 
innovative ideas to travel agencies, as well as the development of new forms of work 
with consumers directly on the routes and popularizing them in social networks and 
мass media to improve the competitiveness of the region. 

The task facing the designers of military-historical tourist routes is to create 
conditions for the economic development of the territory of the Kharkiv region, which 
are designed to solve the following tasks: 

1) creation of new jobs; 
2) increasing the real well-being of the population of the territories through 

participation in tourist programs; 
3) contribute to ensuring the availability of tourist and excursion services; 
4) educating the population in the spirit of patriotism and pride in their country; 

through strengthening interest in military history and heritage of the Kharkiv region; 
5) creation of products of military-patriotic tourism for various target groups; 
6) the development of innovative projects in the field of cultural tourism, on the 

example of the creation of military-historical tours using modern forms, such as 
quests, storytelling and others; 

7) creation of the image of the Kharkiv region as of particular importance in the 
military history of Ukraine over a number of historical eras. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
В умовах технічного прогресу та сучасного стану екології проблема здоров’я  

є  однією з найпопулярніших в Україні. Кожен повинен піклуватися про 
збереження свого здоров’я. Необхідним кроком є створення належної 
пропаганди здорового способу життя, а також фізичне, духовне та соціальне 
виховання молоді. Така пропаганда є не лише загальнодержавною справою, 
вона виступає важливим завданням кожного з нас. 

Мета роботи – визначити чинники, які безпосередньо чи опосередковано 
впливають на фізичний стан молодої людини. Визначити пріоритети, що 
допоможуть  уникнути цих чинників та відновити фізичну активність молоді.  

Важко не помітити, що ритм життя сучасної молоді став дуже уповільненим 
та млявим. Молоді люди надають перевагу пасивному способу життя та 
відпочинку. Тому гостро постає проблема недостатньої фізичної активності 
студентства. Сучасні молоді люди обирають транспортні засоби,  замість вільної 
ходьби та прогулянки,  не перевантажують себе  ранковими  фізичними  
вправами,  проводять час зовсім не з користю для себе, і в результаті такого 
ставлення до власного здоров’я, можна зафіксувати значний відсоток людей, а 
зокрема молоді, що мають певні порушення зі здоров’ям. 

Досить часто молоді люди не турбуються про те,  який спосіб життя вони 
ведуть. Дехто хоче щось змінити,  інші  задоволені  таким станом  речей,  а  хтось 
і взагалі  не  задумується,  яким може бути життя,  коли відмовитися від 
шкідливих звичок,  від того,  що руйнує  здоров’я.  Тому  необхідно детальніше,  
зі сторони статистики та фактів, підійти до цієї теми, щоб висновки з 
проведеного аналізу допомогли молоді зробити крок до щасливого 
майбутнього. 
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Проблема формування здорового способу життя досить ретельно 
висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, 
медичних працях. Проте, ніхто не здійснює практичних заходів,  які є 
першочерговими. 

Ми вважаємо, що треба вибудовувати стратегію щодо розробки та 
впровадження  пропаганди здорового способу життя у молоді. Ця пропаганда  
має  спонукати молоду людину задуматися над власними вчинками, вести 
боротьбу  зі шкідливими звичками, та налаштувати себе духовно на те, що варто 
зупинитись і подумати про своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.  

Дана проблема є загальнодержавною, і здається,  всі усвідомлюють, що 
молодь веде неактивний спосіб життя, в той момент, коли потрібно 
загартовуватись із молоду та думати про те, що ж чекає людину в подальшому 
житті, якщо вже зараз, в молоді роки, не надто хороший стан здоров’я та 
власного самопочуття. 

Протягом семестру нами було проведено невеличке опитування серед 
студентів другого курсу факультету прикладної математики та інформатики, 
напрямку  „інформатика”. Результати здійсненого аналізу говорять про 
наступне, що молодь занедбує своє здоров’я, в неї тепер інші пріоритети.  

Ми запитали, чи є пріоритетними для студентів заняття фізичною 
культурою та встановили, що серед нашої молоді спорт не культивується, а 
зацікавленість заняттями є невисокою, 15 % опитаних не приділяють уваги 
заняттям фізичною культурою, тому що не вбачають у цьому мотивації, 50 % 
займаються фізичною культурою рідко, тому що у них не вистачає  на  це  часу;  

15 % займаються охоче, коли у них є вільний час; і тільки 20 % займаються 
регулярно (2–3 рази на тиждень).  

Щодо значення фізичної культури у житті молодої людини, то 24 % 
опитаних відповіли, що фізична культура не має для них ніякого значення. 
Невід’ємною  частиною  життя  фізичну культуру  вважають  47 %, значно 
менше значення вона має для 29 % респондентів.  

На запитання ”Що найчастіше допомагає Вам позбутися стресу?”, молодь 
відповідає: комп’ютер або телевізор – 40 %;  алкоголь – 18 %; їжа – 16 %; 
медикаменти – 14 %; спорт – 12 %, забуваючи про альтернативу – активний 
відпочинок та позитивний світогляд. 

За даними Міністерства освіти і науки України, наша держава значно 
випереджає країни Європи за кількістю курців серед молоді. В Україні 12 млн. 
курців, молодь становить немалу частку. За результатами дослідження щодо 
динаміки вживання алкоголю серед студентської молоді, цей показник 
дорівнює 91 %. Більше ніж 50 % студентів палять, 38 % мали досвід паління, 
лише 12 % студентів зберегли негативне ставлення до паління. Це свідчить про 
зменшення вікового порогу курців. За даними цього ж міністерства – лише 
близько 25 % студентів займаються фізкультурою поза навчальними закладами, 
в той час, коли переважна більшість віддає перевагу  відпочинку біля телевізора 
або комп’ютера, що переконливо доводить необхідність підвищення 
ефективності фізичного виховання, збільшення рухової активності, збереження 
й зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя, наповнення 
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попиту в дозвіллі й відпочинку дієвими, альтернативними та корисними для 
молоді пропозиціями.  

Потрібно створити певну схему мотивування, щоб у студентів виникало 
бажання до активної фізичної діяльності.  Мотивація може бути різною, у 
різних формах, головне, щоб вона привела до бажаного, до досягнення мети. 
Наприклад ефективними є налаштування на вдосконалення статури, 
підкреслення „виграшних” особливостей фігури чи збільшення пластичності 
рухів. 

Що стосується проведеного нами аналізу, то він відображає наступні цифри, 
лише 10% студентів-інформатиків ведуть активний спосіб життя, 35% 
періодично займаються спортом, решта – пасивно ставляться до 
вищезгаданого, та обирають те, що лише погіршує стан їхнього здоров’я. 

Держава, можливо і сприяє популяризації здорового способу життя молоді, 
шляхом поширення знань з питань охорони здоров’я, екологічного і фізичного 
виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення соціальної 
активності й відповідальності населення, створення необхідних умов для 
підвищення індивідуального рівня фізичного та психічного здоров’я, занять 
фізкультурою, спортом і туризмом, розвитку мережі центрів здоров’я та інших 
оздоровчих закладів, проте ціни відвідування таких закладів не по кишені 
кожному зі студентів. 

Звичайно, справа ця водночас індивідуальна для кожного й 
загальносуспільна.  Досягти найкращих результатів можливо лише за умови 
злагодженої, клопіткої  й спільної роботи. 

Висновки  –  Отже, здоровий спосіб життя  –  це все, що належить людській 
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє 
виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення 
умов життя, праці, відпочинку, побуту. 

Для усвідомлення здорового способу життя важливі поінформованість і 
можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають 
уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних 
умов, інших складових здорового способу життя, що стосуються переважно не 
тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров'я. 

Вважаємо, що головне  –  присутність бажання, щодо вдосконалення самого 
себе, як з фізичної, так і з духовної сторони. Важливо спробувати зробити крок 
до покращення власного способу життя, оскільки, кожен – господар свого 
життя. 
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THE COURSE "RURAL TOURISM" AS A MEANS  

OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 
Many students do not hide their desire to leave the country for study or work. The 

reality offers many perspectives for the implementation of such plans. There is an 
outflow of promising human resources abroad, from villages to big cities, young people 
do not feel responsibility for the "small homeland". Efforts in the field of patriotic 
education of students represent an opportunity to improve the situation at the 
moment. Universities along with schools have always performed a state-forming 
function. If there is a decrease in patriotic attitude towards the country, this means that 
the time has come for a crisis. Today it becomes relevant fostering in students a 
patriotic attitude towards their hometown, village and preparation them to fulfill their 
civic duty in relation to their homeland. If the university successfully fulfills 
educational tasks, then the state has the opportunity to become more stable and 
economically stable. 

It acquires a personal meaning for every young person who has developed a 
patriotic attitude towards his “small homeland”. Many students from rural areas stay 
in cities and their connection with their native places is gradually weakening and 
becoming discrete. Therefore, relevant becomes the upbringing and maintenance of a 
sense of respect for history, culture, nature of the native the edges. The content of 
individual university courses can be supported by regional components and thus 
contribute to the consolidation of a sense of pride in the native land, the development 
of interest in independent study of materials about their native land, to communicate 
with compatriots. In this the article discusses the pedagogical potential of the training 
course "Rural tourism". The use of the local history method in mastering this course 
leads students to the study of human resources, natural resources and historical values 
of the "small homeland", helps to strengthen and the development of a patriotic 
attitude towards their native land. 

Rural tourism is popular due to the increasing interest to untouched nature, rural 
landscapes, if managed wisely, it brings considerable income, is a source of additional 
jobs in the countryside and contributes to retention  villagers from relocation to cities. 
Recently in the countries of the European Union there is a new trend towards more 
meaningful and rewarding types of travel, “landscape, lore, leisure” is becoming 
popular. Many use the opportunity to explore their native land and its cultural and 
historical heritage. 

Rural tourism is offered as a training course in many universities. A lot of students 
from rural areas are studying at our university. Many of them, after graduating from 
the university, their future plans are in no way connected with village. Moreover, 
having received an education, many go abroad and gradually remain there for good. 
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There are enough reasons for this, but at the same time the question arises about the 
developing indifferent attitude to the native land, and about the attention paid in 
higher educational institutions to the development of students' sense of responsibility 
and patriotism. This trend is typical for many new countries, when student youth for a 
long time goes out of his state in search of a better life. 

A patriotic attitude towards the native land during the development of the course 
"Rural tourism" can be successfully developed if you apply the research method of 
local history. Students study their native land, get to know its cultural and historical 
values. They are cooking presentations, develop local tourist routes and conduct 
educational excursions around the hometown, village. Interviewed students from 
several groups of the university admit that they value their native land, that it is 
it.Еespecially close and understandable. The success of the patriotic education of 
students is determined their attitude to their own country, to the land on which they 
grew up: desire or unwillingness to live and work not only for the sake of their own 
interests, but also for the development of their native land and the country as a whole.  

The content of the course "Rural tourism" assumes elements of knowledge on the 
culture, history and natural resources of the regions. Its purpose is to communicate to 
students the knowledge of meaning the branch of rural tourism, its development, 
promoting the study of the historical, cultural and natural values of the country and the 
native land in particular. The authors of the course assume that this course may 
interest students and further engage in research activities independently, to study the 
cultural and historical heritage of the native land. 

"Rural tourism" is taught in many universities of the countries of the European 
Union, the volume and content are not identical, but the following components of the 
training course "Rural tourism" can be distinguished as the main ones: 

• geographical component (natural resources of the region); 
• historical and cultural component (history of the region, economic activities of 

people, buildings that appeared as a result of the transformation of natural 
environment, features of everyday activities in the region; materials about regional 
culture and specific historical figures who are revered in specific area, etc.). 

• ethnocultural component (traditions, customs of different regions of the region). 
• fundamentals of entrepreneurship in rural tourism. 
Identified two main directions of the training course "Rural tourism": 
1. study of entrepreneurship in rural tourism; 
2. study of the cultural heritage of rural regions. 
As a result of interviews and questioning of second-year students of the university, 

it was found that in the process of mastering the course "Rural tourism ”there is a 
change in the attitude towards the native land. Cognitive, emotional and behavioral 
components have noticeable dynamics. The results show that students acquire 
additional knowledge as a result of classroom and independent work. 

About their native land, learn about cultural and historical monuments and 
natural sites. They begin to be more proud of their native village, city and its sights. The 
attitude towards activities for the benefit of the native land is somewhat different. So 
far, only a few students thought about the future of their "small homeland", no one 
planned what there will be life in the native land after 5-10 years. Only individual 
students will live and work in their native village, city, the rest are not going to return at 
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the moment. One of the reasons is the fact that specific plans for the future are being 
drawn up towards completion training at a higher educational institution. 

The training course "Rural tourism" is an opportunity to foster love for the land on 
which the student was born and raised, the formation of a sense of responsibility for 
the country and a patriotic attitude towards her. It is necessary to strive to ensure that 
the student is aware of part of the history of his native land and felt himself to be its 
subject. "Small homeland" is in first of all, the cultural and historical heritage and the 
totality of people who carry out  certain cultural and historical activities. It is important 
that the local cultural and historical values presented in the Rural Tourism course are 
the result of personal experience and understanding of the historical and cultural 
reality of the native region. 

The method of local lore in the course "Rural tourism" makes it possible to realize 
the wealth of a small homeland and its place in the world cultural space. Local history, 
culture and nature much more specifically affects the life world of students and 
contributes to change their relationship to their native land. Study of cultural and 
historical heritage on samples close environment presents great opportunities from 
the point of view of the psychology of learning,using the emotional experience of the 
student. Having studied the culture, history and nature of the nativeregion, students in 
the future will be able to more actively participate in the life of their village, city. The 
principle of local lore teaching is also an effective means of forming civic consciousness 
of students. 
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ECO-TOURISM: THE PROBLEM  

OF COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY  
AND A COMPANY THAT PROVIDES TOURISM SERVICES 

Ecotourism - travel to relatively undistorted or unpolluted areas with unique 
natural objects. Ecotourism is natural tourism, which includes the study of the natural 
environment and serves to improve the situation in this environment. Ecotourism is 
based on caring for the environment. The organization of a trip with a limited number 
of participants to natural areas with possible visits to places of cultural interest comes 
to the fore in order to implement various projects for the protection and rational use of 
natural resources. 

There is a whole range of signs of ecological tourism: 
- any trip during which the tourist explores the environment; 
- a journey in which nature is the main value; 
- revenues from ecotourism go to financial support for environmental protection; 
- Ecotourists personally participate in activities that preserve or restore wildlife 

resources. 
Signs of ecotourism are based on the definitions of ecotourism, which in turn are 

divided into active and passive. An example of active definition of ecotourism is the 
definition developed by the International Society for Survival: "Eco-tourism 
encourages the supremacy of local interests in the tourist development of the territory, 
protects local flora and fauna and provides locals with economic incentives to preserve 
the environment." Among the passive definitions is the following: "Eco-tourism 
coordinates, helps and stimulates the use of cultural and natural tourist resources of 
the region (region) for the local population and future tourists." 

Summarizing the features and definitions of ecotourism, we can identify three 
main components of ecotourism: 

1) "knowledge of nature", ie travel, involves the presence of elements of the study of 
nature, the acquisition of new skills and knowledge by tourists; 

2) "preservation of ecosystems" means not only the appropriate behavior of the 
group on the route, but also the participation of tourists, tour operators in programs, 
measures to protect the environment; 

3) "respect for the interests of local residents" involves not only compliance with 
local laws and customs, but also the contribution of tourism to the socio-economic 
development of tourist destinations. 

In the absence of at least one of these components, there is no reason to talk about 
ecotourism. Summarizing the above, the definition of eco-tourism can be as follows: 
eco-tourism is a special type of tourist activity based on tourist demand related to 
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tourist needs in learning about nature and contributing to the preservation of 
ecological systems while respecting the interests of local people. 

In the system of environmental management, all environmental aspects are 
interconnected, which can be demonstrated by the example of the impact of one of the 
principles of waste management (repair) on resource conservation. In this aspect, in 
addition to technical maintenance of equipment, there is again a need to involve 
customers in environmental activities. For example, Grecotel customers are asked to 
notify the hotel immediately if they notice a leak, electrical problem, etc. In many 
hotels around the world, including Accor Hotels, the frequency of change of towels and 
bed linen is determined by the customer, which reduces the consumption of 
detergents, water, electricity and reduce the associated financial costs. Resource 
savings and, as a result, financial savings are also possible by installing less energy-
intensive equipment or by optimizing the operation of existing ones. 

In the system of environmental management, all environmental aspects are 
interconnected, which can be demonstrated by the example of the impact of one of the 
principles of waste management (repair) on resource conservation. In this aspect, in 
addition to technical maintenance of equipment, there is again a need to involve 
customers in environmental activities. For example, Grecotel customers are asked to 
notify the hotel immediately if they notice a leak, electrical problem, etc. In many 
hotels around the world, including Accor Hotels, the frequency of change of towels and 
bed linen is determined by the customer, which reduces the consumption of 
detergents, water, electricity and reduce the associated financial costs. Resource 
savings and, as a result, financial savings are also possible by installing less energy-
intensive equipment or by optimizing the operation of existing ones. 

Such results have become possible thanks in part to the close cooperation of 
companies providing services in the field of eco-tourism with the university. On the 
one hand, this cooperation helps hotels to solve their environmental problems, and on 
the other hand, one of the most important principles on which the environmental 
management system is based is fulfilled - cooperation with external stakeholders. 

In addition, involving students to perform certain types of work has many 
advantages: 

- training of specialists who may continue to work at the hotel; 
- development of new, more efficient technologies; 
- lower wages compared to graduates. 
This cooperation is a pilot project to implement an environmental management 

system in the hotel industry. 
This project has the following goals: 
- reduce the impact on the environment; 
- to make the hotel industry more competitive and profitable; 
- to develop methodical materials for simplification of introduction of system of 

ecological management in ecological tourism. 
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Kharkiv, Ukraine 
VOLLEYBALL TRAINING FOR APPLICANTS FOR HIGHER 

EDUCATION IN NON-CORE INSTITUTIONS 
The Department of Physical Education and Sports of the Kharkiv National 

University named after VN Karazinav, within the framework of the classes of the 
discipline “Physical Education”, along with the traditional general physical training, 
offers students a number of specialized courses: playing sports, martial arts, 
athleticism, fitness, aerobics, athletics. 

The definition of a sport that a student consciously performs is the beginning of a 
meaningful choice of forms of motor activity that satisfy individual physical and 
psychological needs. Such a system of free choice of specialization in physical 
education classes provides students with the opportunity to learn the skills of their 
chosen sport in the process of learning and continue to study it at the amateur level. 

At the same time, an in-depth study of the chosen type requires not only the 
formation of physical skills and abilities, but also the corresponding theoretical 
training, which should include the necessary amount of knowledge in physiology, 
psychology, history and theoretical foundations of this sport. 
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Volleyball is one of the most popular in today's youth environment, however, at the 
same time, it is one of the most difficult team sports. Due to its entertainment, 
spectacular combinations and the rapid movement of players, volleyball remains for 
many decades the favorite activity of young people during the rest period. However, 
non-professional actions of game lovers who are not familiar with the basics of its 
technology, often lead to injuries to both the players and their partners. It is quite easy 
to avoid these negative consequences, since the specialization “volleyball” provides 
students with an opportunity to master special physical training, playing techniques, as 
well as an understanding of the tactics of both the individual player and the team as a 
whole, in a relatively short time. 

The choice of a sport for physical education classes poses a number of tasks for the 
teacher: during 3-4 years of classes provided for in the program, to develop in a young 
person, who may have never played sports, the physical qualities necessary for his 
chosen type, to instill technically correct motor skills. 

The increase in interest in playing volleyball is explained not only by the 
accessibility of the species, not only by high emotionality, but also by an unconditional 
increase in the attention of the media to it. 

Since its inception and to this day, the game of volleyball has experienced rapid 
development and transformation. This is reflected in the growing number of volleyball 
players and the number of member countries of the International Volleyball 
Federation, and in the repeated changes in the rules, and in the introduction of new 
techniques. In terms of its prevalence, this game occupies one of the leading places in 
the world sports arena. 

The game of volleyball has become not only purely sports, but also volleyball is 
developing as a game for the sake of recreation. Playing volleyball has become a means 
of organizing leisure time, maintaining health and restoring working capacity. This is 
how beach volleyball, a form of volleyball, was born, a new sport that has its own rules. 

The opportunity to watch world-class competitions on television channels gives 
rise to a desire to join this sport among a large number of young people who, for one 
reason or another, were not able to play volleyball at the age generally accepted for 
professional occupations. 

By providing 17-19 year old students with the opportunity to master the game 
form, the Higher School partially solves the most important health problem: young 
people remain faithful to their choice not only for 3 years regulated by the test, but for 
many years, since only in the second or third year of study they begin to feel the taste of 
the game. The notorious physical activity becomes a real way of self-expression and 
becomes a habit, not of a dogmatic, but of an emotional order. 

On average, the duration of a child's volleyball training to the average technically 
acceptable level is 4-5 years. Considering that the training time for students is limited 
to three compulsory years of attending physical education classes, the question arises: 
are there techniques for accelerated teaching of complex coordination movements and 
techniques in the mass education system? 

Learning to play for students - young people aged 17-19 - has its own difficulties 
and, therefore, peculiarities. The child's body perceives any atypical, in the generally 
accepted sense of the word, movement much more natural than the body of an adult. 
Virtually all stances and movements in volleyball are extremely atypical compared to 
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any movement in a cyclic sport. Cyclic types associated with walking and running solve 
problems at the level of speed and endurance development, while volleyball tries to 
"impose" on a person multidirectional movements in complex stances, jumps, falls 
and rolls of an acrobatic nature. 

Returning to the issue of teaching volleyball to adults, we are faced with a problem 
- it is easier to teach a person an upper or lower gear than to force him to move around 
the court in a timely manner and naturally in search of the necessary point of contact 
with the ball. The choice of location is a prerequisite for the right technique! Agree, if 
the ball flies perfectly to the place where the pass should be made, it is not difficult to 
hit it off even for a beginner. But the question is that it is not the ball that finds the 
player, but the player that finds the ball. And it is here that psychological blocks are 
turned on, which inhibit the process of mastering the species. Imitation movements 
are obtained confidently, but with the ball it is difficult. The attention chained to the 
ball puts the novice player into a stupor, into tetanus, and the legs, which should 
automatically move to the right place, remain motionless. 

Volleyball players know how much more confidently and qualitatively a technique 
is performed when a player intending to touch the ball says "I". This is usually taught to 
aspiring child volleyball players mainly to prevent the possibility of a collision. The 
question arises - does the concept of a speech factor exist and what does it give in 
teaching volleyball? Is it possible that the distraction of attention to the word 
introduces the body into an automatic mode of action? 

It was not the first time I thought about this question when I came across an article 
from the old magazine Sports Games. How to quickly teach a person to a technically 
complex game - this is what the article was devoted to, in some ways it may be 
theoretically and controversial, but certainly not devoid of practical interest. The article 
was devoted to the practice of Timothy Gollway, the author of the socalled "inner 
game". Briefly, the meaning of T. Gollway's theory is as follows: 

“As we master technically complex movements, there is a struggle within us 
between the two centers for a leading role in the management of our actions. One - 
logical, think tank, word-building, loving to measure and analyze. We are talking about 
the left hemisphere of the brain, about the so-called First Self.Another center, the 
Second Self, the innate, intuitive, emotional center, perceiving images, receiving vast 
information from the senses, capable of responding and controlling actions at speeds 
many times faster First - I. This is the right hemisphere of the brain. 

We are born with the Second - I, and with him we successfully learn to walk, 
balance, proprioceptive movements, from getting a spoon in the mouth and ending 
with climbing furniture and trees. The first - I am gaining strength as we grow up, 
training and upbringing, and further keeps, as a rule, the Second - I in a subordinate 
position. 

It is possible that more and more early periods of sports activities in recent years, 
in addition to some physical ones inherent in children to a greater extent than adults, 
are also conditioned by earlier work with the Second - J. Timothy Goulway, tennis 
specialist, author of the method of “internal games ”gives recommendations on how to 
achieve the emancipation of the Second-Self and, due to this, significantly increase the 
effectiveness of teaching coordination and technically complex movements. 
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The method of internal play gives good results not only when teaching beginners, 
but also when correcting mistakes in the execution of techniques, in cases where an 
incorrect motor skill has already been formed. The coach's attention is needed here. 
For example, a common mistake in reception among beginners, which gives a large 
percentage of defects in reception from below, is a high position of the hands and, 
accordingly, an insufficiently low stance. To make the reception more stable, the 
hands, at the moment of meeting the ball, should be as close as possible to the court. In 
order for the players to be able to consciously relate to this exercise, the student works 
against the wall in low gear. The extreme upper position of the hands is estimated at 
one point, the average at two and the lowest at three points. It is visually more 
convenient for the player to assess the position of the arms, rather than the angle of 
flexion of the legs at the knee joints. So, the player independently evaluates out loud 
every bounce of the ball, striving to earn the maximum score. The player's 
consciousness (First - I) is involved in the task at hand - a reliable assessment of each 
movement, freeing the subconscious.As a result, the correct skill is formed much faster 
and more stable than with the usual error correction - repeated reminders by the 
coach. 

One of the important tasks in volleyball is to determine the trajectory and speed of 
the ball, the ability to “hit the ball” in a timely manner to take a comfortable starting 
position for receiving and transmitting, performing an attack hit or blocking. The 
leading role in their decision is played by the combination of speed and power in 
certain ratios. In this case, the speed of muscle contraction and the regulation of the 
speed of movements is of paramount importance. Of particular importance is attached 
to the spatial accuracy of the movements, which is extremely necessary in the first and 
second passes of the ball, in the pitches, in the attacking hits. 

Sports games are notable for the complexity and variety of actions of the players. 
To take part in the game, you must first examine them. 

Each game involves the use of actions that have received the name of gaming 
techniques. The external form of each technique is determined by its technique or set 
of elements of motion, allowing to solve the motor problem. Mastering the skills of 
movement creates favorable conditions for the successful implementation of 
techniques with the ball. 
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Розділ 6 Секція 6. Філософські аспекти освітніх стратегій 
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освітології та інноваційної педагогіки 
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м. Харків, Україна 
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОДИ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває нові, 

набагато вищі вимоги до наукового потенціалу здобувачів не лише вищої, але й 
загальної середньої та передвищої освіти, що передбачає володіння 
здобувачами освіти методологією наукового дослідження, уміннями 
орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити найраціональніші 
конструкторські, технологічні й організаційні рішення. 

Вивчення різних аспектів динаміки науки представлене численними 
концепціями, моделями, схемами, найбільш відомими з яких є концепції К. 
Поппера, І. Лакатоса, Е. Маха, С. Тулміна, Т. Куна, М. Полані, А. Пуанкре, П. 
Фейера¬бенда, Дж. Холтона та ін. Серед вітчизняних дослідників питаннями 
розвитку науки, наукового пізнання, розвитку науково-дослідницької діяльності 
активно займаються І. Аносов, Л. Ваховський, М. Елькін, А. Конверський, М. 
Оліяр, Г. Русин, В. Тушева, І. Червінська, Д. Чернілевський та ін.   

Понят¬тя «наука» у філософському контексті дозволяє конструювати її 
всезагальний зміст як осо¬бливого теоретичного об’єкта, який має основи у 
всезагальних характеристиках свідомості. У цьому контексті наука, по-перше, є 
результатом діяльності раціональної сфери свідомості; по-дру¬ге, наука – це 
об’єктивний тип свідомості; по-третє, наука од¬наковою мірою відноситься як 
до пізнавальної, так і до оцінної сфери свідомості. З точки зору всезагальних 
характеристик сві¬домості наука може бути визначена як раціонально-
предметна діяльність свідомості, мета якої – побудова мисленнєвих моде¬лей 
предметів і їх оцінка на основі досвіду. 

Успіх будь-якого дослідження багато в чому зумовлюється загальними і 
конкретно-науковими підходами й принципами, що складають зміст 
загальнонаукової і спеціальної (педагогічної) методології. 

У сучасних умовах розвитку науки проведення педагогічних досліджень 
вимагає глибокої методологічної підготовки від виконавців, що можна 
пояснити посиленням зв’язків педагогіки з різними науками, а також 
спрямованістю, інтеграцією всіх гуманітарних наук на один об’єкт – людину.   

Методологія – (від грецького metodos – спосіб пізнання, дослідження, метод 
і logos – наука, знання) – учення про правила мислення при створенні теорії 
науки. У педагогічних дослідженнях методологія зумовлює орієнтацію на 
системний розгляд питань структури, взаємозв’язку педагогічних елементів і 
явищ, їх підпорядкування, динаміки розвитку, тенденції, суті й особливостей, 
факторів й умов; визначення відповідних методів дослідження тієї чи тієї теми. 
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Метод торує «шлях до чогось», шлях дослідника, шлях дослідження, теорію, 
вчення, свідомий спосіб досягнення певного результату. Метод є сукупністю 
певних правил, прийомів, способів, норм пізнання і дії. Це інструмент 
вирішення головного завдання науки – відкриття об’єктивних законів дійсності 
[2, с. 24-25]. 

XXI сторіччя – це етап зв’язку науки та практики, що передбачає залучення 
освітянської спільноти до активних наукових знахідок. Утворення кафедр ЗВО 
при закладах загальної середньої освіти, налагодження партнерства та тісної 
співпраці зі стейкхолдерами, громадськими та комерційними організаціями, 
утворення експериментальних майданчиків, опорних і базових закладів освіти, 
методичних центрів, різноманітних хабів та установ як баз практики, 
отримання працівниками шкіл, гімназій, ліцеїв наукових звань і ступенів, 
розгортання активної науково-дослідницької роботи серед учнів тощо – усе це 
форми взаємодії, які в різних комбінаціях можуть утворювати окремі кластери. 
Вони сприяють виникненню нових методологічних підходів у педагогіці, 
методів науково-педагогічного дослідження. Серед таких варто відзначити 
методи кластеризації та класифікації.   

Основоположник поняття «кластер» М. Портер у книзі «Конкуренція» 
розумів цю дефініцію як сконцентровані за територіальною ознакою 
«взаємопов’язані компанії та пов’язані з ними організації, які діють у певній 
сфері та характеризуються спільною діяльністю та взаємодоповненням одна 
одної» [4, с.207]. Т. Волобуєва під поняттям «кластер» розуміє «організаційну 
форму об’єднання зусиль зацікавлених сторін у напрямі підвищення їх 
конкурентноспроможності» [1, с.71]. 

Останнім часом поняття «кластер» усе частіше зустрічається в освіті. Так, Г. 
П’ятницька виокремлює освітні, наукові (дослідницькі) та науково-освітні 
кластери [3, с.195]. Кластерний підхід в освіті часто застосовують під час 
проєктної діяльності здобувачів освіти через залучення ресурсів, установ, 
організацій, стейкхолдерів тощо для створення умов уключення здобувачів, 
закладів освіти, де вони навчаються, до процесів розроблення інноваційно-
ціннісних для освіти продуктів. Кластер містить в собі інформаційні дані, сході 
між собою. Об’єкти є аналогічними один до одного в межах однієї групи 

Кластерний підхід в освіті дає можливість виявити проблеми та сильні 
сторони відповідного напряму; використовувати конкретний інструментарій 
ефективної взаємодії всередині системи, глибше розуміти проблеми, 
здійснювати науково обґрунтоване планування розвитку освітньої системи; 
отримувати в умовах функціонування кластеру інформацію про стан справ за 
рахунок рефлексії діяльності та її результатів; створювати нову синергетичну 
якість завдяки інтеграції; практично підвищити конкурентоспроможність 
освіти [6]. 

Побудова кластера неможлива без всебічного аналізу стану наукової 
проблеми. Так, методом кластеризації здійснюється комплексний аналіз 
дослідження від майбутнього до сучасного, визначаються ризики, 
передбачаються альтернативні рішення на випадок зміни ситуації, 
визначаються індикатори успіху та можливість поточної корекції заходів для 
підвищення результативності предмету дослідження.  
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Кластеризація, на думку Є. Тихонова, – це сукупністю підходів, методів і 
алгоритмів, призначених для відшукання деякого розбиття досліджуваної 
сукупності об’єктів на підмножини схожих між собою об’єктів [5, с.17]. 
Кластеризація даних є ефективним методом підготовки даних для подальшого 
їх використання експертною групою. Для досягнення максимального 
результату потрібен комплексний підхід до аналізу даних, що включає в себе як 
використання апріорних знань фахівців для попереднього оброблення даних і 
інтерпретації результатів, так і застосування спеціалізованих алгоритмів 
кластеризації. [5, с.19]. 

Кластерний аналіз дозволяє поглянути на дані в цілому. Кластер може 
використовуватися для попередньої обробки або як проміжний етап інших 
алгоритмів, таких як класифікація та прогнозування. Кластеризація часто 
застосовується для виявлення даних, що вирізняються з-поміж інших, для 
узагальнення матеріалу. За допомогою кластеризації здійснюється комплексе 
зведення даних для класифікації, відбувається виявлення шаблонів, 
формування та перевірка гіпотез тощо.  

Кластер дозволяє виявити проблеми та сильні сторони відповідного 
направлення в освіті, що досліджується. Отримана інформація піддається 
аналізу і є важливою для подальшого обґрунтування та правильного вибору 
засобів розвитку освіти, що забезпечують певні структури – елементи кластеру. 
Здійснення вибору та угрупування даних (засобів, методів, форм, технологій, 
моделей тощо) відбувається через класифікацію.  

Варто лише зазначити, що в умовах функціонування кластера інформація 
про стан системи найбільш об’єктивною може бути за рахунок рефлексії 
діяльності та її результатів, що забезпечує кожен елемент кластеру. Тобто, 
об’єктивність і результативність методу класифікації прямо пропорційно 
залежить від якості методу кластеризації.  
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А. О. Бекецька, здобувачка вищої освіти 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 

м. Харків, Україна 
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ:ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ЧИ 

МИСЛЕННЯ? 
Пандемія стала викликом для всієї системи освіти, створивши необхідність 

винесення освітнього процесу в онлайн-режим. Зокрема, мова йде не лише про 
вдосконалення самої процедури онлайн-занять, розробку методичних 

матеріалів, визначених рекомендацій щодо організації дистанційного 
навчання, особливості оцінювання знань. 

Найбільш частою проблемою в реалізації дистанційного навчання, є те, що 
не всі здобувачі освіти виходять на зв’язок (роблять домашні завдання, беруть 

участь в онлайн-заняттях тощо). Аналіз умов доступу до технічного 
забезпечення онлайн-навчання дав наступні результати: 

- менше 1% здобувачів освіти не мають доступу до жодного типу Інтернет-
зв’язку в домашніх умовах;  

- 86% опитаних мають домашній персональний комп’ютер чи ноутбук у 
персональному доступі,  

- 34% — розділяють доступ до вказаних гаджетів разом з родиною;  
- 89% опитаних мають вдома планшет у персональному доступі, однак при 

цьому 16% — розділяють доступ до гаджету разом з родиною;  
- 100% опитаних мають персональний смартфон. 

Звичайно, доступ до сучасної техніки та володіння актуальними навичками 
роботи в режимі онлайн є вимогою часу, а не точковою проблемою в умовах 

пандемії. Однак, як бачимо з дослідження. Основною проблемою ефективного 

переходу до онлайн-навчання є не доступ до інтернету та гаджетів, а лакуни 
світоглядного мислення. Кібернетика та синергетика, які внесли найбільший 

концептуальний внесок в сучасне світорозуміння, ще не вплетені належним 
чином в тканину матеріалістичної діалектики здобувачів вищої професійної 

технічної освіти. У підручниках викладається сутність найважливіших 
філософських і соціальних феноменів - управління, організації та інформації, 

які на сьогодні стали основними поняттями теорії самоорганізації та теорії 
розвитку. Однак, не дивлячись на достатню інформаційно-цифрову 

компетентність, значна частина студентської молоді ще не володіїє навиками, 
необхідними для самостійної інтерпретації надаваних їй в процесі навчання 

знань.  У подальшому, в процесі прийняття молодими фахівцями як 
управлінських, так і громадянських рішень, вказана проблема може визвати 

кумулятивний ефект негативних наслідків функціонування соціальної 
інфраструктури. Одним із щаблів сходження до засвоєння методології 

раціонального мислення та інтерпретації інформації могло б стати введення 
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спеціальних навчальних дисциплін основ наукового мислення та інформаційної 
безпеки. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ФУТУРОЛОГІЇ В СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
Продовжуючи розвивати питання наповнення змісту поняття «Екологічна 

футурологія» яке розроблялося у свій час А. М. Фомічевим [8] та проф. В. В. 
Шкодою про що ми писали раніше [3]та відповідно розуміння самого поняття, 
яке більш доступно ми виклали у попередніх дослідженнях насамперед 
загального питання екологічної футурології [3], та питаннях впровадження його 
у системі освіти [4] ми мусимо стосовно екологічної футурології як бачення 

майбутнього у контексті еволюційної епістемології підкреслити важливість 
дослідження не тільки структури та аналізу розвитку саме футурологічних 
питань та футурології як науки, але й означити її методологічні та світоглядні 
аспекти для майбутніх спеціалістів. Планування та прогностика є невід’ємними 
складовими будь – якої спеціальності та наукової дисципліни. Якщо у 
спеціаліста не сформовано у професійних навичках принципу планування та 

знання математичних моделей прогностики, як фахівець він буде 
недосконалим, оскільки він не буде вміти планувати як власну діяльність, так і 
мети власних проектів. Коли розробляється проект, то завжди у ньому мусять 
бути закладені ризики, які можливо припустити, при чому напрям цих ризиків 
іде як від технічних, так і до економічних підрахунків. Розумні проекти 
враховують питання можливості змін у проекті та можливостей модифікації у 

наступному та модернізації.  
На разі ми існуємо у світі лімітованих ресурсів та проблеми екологічної 

безпеки для живого взагалі, тому досліджуючи екологію слід пригадати 
питання, які висвітлено у дослідженні Куйбарь В.І. про філософські підстави 
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самого поняття «еколого-інформаційна реальність» [5, c. 100]. Дуже, до речі, 
вразливе поняття від впливу як економічного стану держави, так і соціально-
політичного. Але ми досліджуємо не тільки сучасне та майбутнє, ми враховуємо 
наше знання про минуле. Саме тому зараз варто згадати, що для ментальності 
прадавніх людей більш притаманним було незмінне, Єдине у цьому світі [7, c. 
380]. Планування у минулих людей було відмінним від сучасного світогляду, 

але архаїчна пам'ять де не де, та й знов та знов проявляється у сьогоденних її 
носіїв, спричиняючи не тільки позитивний, але й негативний вплив при 
моделюванні та проектуванні. Отже, розглядаючи важливість та важкість 
аналізу проблеми цілісності у футурологічних дослідженнях, досі можливо 
побачити, що у першу чергу питання цілісності сприйняття світу пов’язано з 
суб’єктно-об’єктними відносинами, які так чи інакше виникають при життєвій 

та професійній діяльності фахівця. Методологічно слід враховувати питання 
формування у фахівців поняття екологічний простір, ресурси [8]. Та ми 
намагаємося акцент ставити на аналізі саме екологічних відносин і питанням 
методології формування екологічної відповідальності, екологічного простору 
під час сучасних он-лайн занять, оскільки його специфічність постає 
методологічною проблемою до вирішення та до вивчення. 

Ще раз підкреслюємо прогнозування та планування не є прямою калькою 

розуміння поняття, це взаємно підкріплюючі поняття. Сама футурологія значно 
ширше їх, як і екологія ширше за природоохоронний її напрям. Не менш 
важливою при вихованні майбутніх професіоналів є наявність у їх науковій 
картині світу сформованої моделі яка відповідає питанню цілісності, питанням 
раціонального та інтуїтивного саме у футурологічних дослідженнях як сучасних, 
так й минулих десятирічь , специфіка суб’єктно-об’єктних відносин у 

футурологічному знанні Слід розуміти, що у полі будь-якого наукового 
дослідження, у світлі функціонування як цілої системи чи її частини завжди 
важливими будуть питання окрім цілісності ще й різноманітності, без яких 
будь-яка система існувати не зможе. Під час он-лайн занять відповідно слід 
включати елементи наочності у вигляді фото, або уривків з використанням 
відеозйомок.  

Людина завжди прикріплена до оточуючого середовища у якому вона 
виросла та оточуючого середовища, у якому вона знаходиться у відповідний час. 
Проектуючи наукову, інженерну діяльність слід враховувати вплив цих 
факторів, оскільки ранні спомини та відповідно рання картина світу у студента, 
молодого фахівця може бути значно відмінною від сьогодення. Розглядаючи 
питання людини та оточуючого середовища, ми відповідно починаємо 

виходити й на питання постлюдини та так би мовити «постпростору» 
(технології, створеної й людською діяльністю, наразі й інтелектуальною, й 
відповідно існуючого у віртуальному просторі, що не зменшує її наявності). 
Таким чином ми мусимо й інакше почати інтерпретувати екологію та 
футурологію [1, c. 291-295], з цього погляду, цікавою ремаркою буде пригадати 
статтю В. О. Кутирева про майбутню людину [6].  
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Вважаємо за потрібне звернути увагу, що, будуючи дальні перспективи, ми 
великою мірою залежимо від часу та процесів, які відбуваються вже під час 
наших досліджень, й які все таким же чином не залежать від нас. Футурологія як 
наука досить незахищена від дії, яку ми назвали б як «ефект множини». Як й 
інші вчені, ми притримуємося точки зору, що нереально еволюцію у природі та 
розвиток у соціальних відносинах, відповідно як й бачення історії, привести до 

однолінійного розвитку. Завжди існують особисті та суспільні інтереси, 
особистісна та суспільна мотивація діяльності. Все вище наведене постійно до 
того ж і взаємодіє, тому піддавати ігноруванню ці процеси можливо лише під 
час якихось спеціально розроблених та створених теоретичних досліджень, та 
це абсолютно не значить, що з їх боку ніякого впливу у відповідь не буде 
відбуватися. Може, тому так часто ми споглядаємо ефект застаріння проектів. 

От чому так важливо буде розробляти ретрофутурологію та повертатися до 
архівів забутих проектів та винаходів. Ми вважаємо, що невелика кількість 
нереалізованих проектів може інакше сьогодні відтворитися, бо наука показує 
поступовий розвиток технологій, під які вже розроблено умови. Те, що виникає 
до відповідних умов, – забувається або недорозробляється. 

Про питання освіти та виховання екологічного світогляду ми вже 
дискутували у попередніх виступах [4], на разі до цього обговорення додаємо 

питання й проблеми формування онлайн курсів, його методичної та 
методологічної наповненості. Дослідження С. Лема рподовжують бути такими 
ж актуальними й у сьогодені, як й у його час [7], але на разі зараз перечитати 
його твори та філософські, лутературні розмисли з погляду розуміння ним 
можливостей комунікації у просторі у його час у порівнянні з сьогоденням.  

На разі вважаємо дистанційне навчання додатковою методичною формою, 

яка не відміняє надзвичайної важливості занять попередньої форми, тобто 
аудиторних. 
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 «НОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ» 
Підказкою для такої назви стали ідеї М. Гайдеггера, П. Слотердайка, роботи 

Ж. Делеза і Ф. Гваттарі та ін. [1] Усі вони натякають на зрушення в метафізичній 
традиції, фіксують її стан як крах, звертають увагу на новий тип філософування, 
дають поради відносно завдань тренерів тощо. І все це розгортається на основі 
тези про, що треба змінювати філософські землі. Мова йде, перш за все, про 
відхід від культури Модерну, від традиції метафізики. Але виникає питання про 
те, а що повинно стати основою для нової філософії? І чому в центрі уваги 
опиняється звернення до тренерів, до спортсменів, які мають вплив не тільки на 
своїх учнів, але й на більш широку аудиторію у вигляді вболівальників? Я хочу 
проаналізувати останні статті свого наукового керівника, за рахунок яких можна 
знайти відповіді на ці запитання. Перше, що кидається в очі, ‒ філософія змінює 
наше бачення світу [2]. 

І це стає широкомасштабним проектом усіх, хто прямо стикається із 
проблемами філософії в сучасних реалізаціях. По-друге, ми стаємо свідками 
змін антропологічного характеру. Нові установки, про які ми чуємо сьогодні, 
дійсно демонструють зміни, про які ми чуємо не тільки в аудиторних 
майстернях: нове відчуття змін має відлуння, як в онтологічному нарративі, так 
і в епістемологічному, антропологічному, просвітницькому тощо. Погляд на 
людину потребує нового прояснення, він вже не повинен орієнтуватися на 
просвітницькі норми, бо перед нами вже нова культура – культура присутності 
[3]. Що ж стає візитною карткою в нових умовах нашого проживання? Як не 
дивно, то це – наше тіло. Увага прикута до нього за нових умов. Воно немовби 
стає видимим, їм треба займатися, його треба оформлювати [4]. Хто бере на себе 
роль того, хто дає нам можливість побачити його за умов нового відчуття 
культури? Саме тренер, який впливатиме і як на носія тіла, і як на носія розуму. 
Перед нами, слідуючи цим умовам, й повинна розгорнутися нова філософія. 
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Більш того, ця тема загострилася саме в період ковідного часу [5]. Ми стали 
свідками особливого ставлення до філософії тілесного, а метафора «турботи про 
тіло» (П. Рікьор, М. Фуко, О.Больнов) активізувала й просвітницьку роботу 
тренера-філософа. І ми бачимо вплив його філософії на більш широку 
аудиторію. Трибуни змагань не всій час будуть залишатися порожніми, нам 
бракує публіки, наших фанатів, а головне наших відчуттів, це точно [6]. Криза 
метафізичного характеру загострила не тільки наявність наших відчуттів, вона 
намагається відновити нове ставлення до тіла і розуміння тілесного. Отже, 
практика коуча і його філософія стають глибинним рухом для нових 
світоглядних позицій. 

Висновки. Сьогодні зовсім по-новому людина стала відноситися до свого 
тіла. Ковідний етап життя став тими «новими землями», які людина почала 
освоювати, бо життя саме висунуло такі умови життя. Нове відчуття культури 
висунуло таку фігуру, до якої ми не дуже приглядалися у минулому. Але 
культура присутності «заставила» нас оцінити роль коуча в нашому житті і 
замислитися про філософію тілесного. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОСТІ: НАУКА, ФІЛОСОФІЯ, 

ЛЮДИНА 

«Насправді все виглядає інакше, ніж у дійсності» - якось зауважив видатний 
польський сатирик Станіслав Єжи Лец [1, С.252], надавши сучасникам і 

нащадкам майже невичерпний простір для рефлексій над герменевтикою 

змісту та феноменологією справжньої реальності в своєму афоризмі. 
Серед множинності смислів цієї навмисної простоти думки проступає 

цілком когерентне нашій студії питання: філософія як пошук істини, стиль 

життя, граничне узагальнення буття – чи потрібні ці, ніби не за профілем, 

знання, методики, способи мислення в сучасній інформаційно-технологічній 
епосі з миттєвим доступом до будь-якого джерела інформації молодому 

фахівцю, зокрема з інженерно-технічного напрямку?  

Питання не риторичне, а з понад 200-річним історичним контекстом: 
викладання філософії у вищих учбових закладах Російської імперії, включно з 

Імператорським Харківським університетом, з багатьох причин було «каменем 

спотикання», предметом боротьби впливів державно-охоронного та суспільного 
ліберально-демократичного. Однією із перших «жертв» зміни умонастроїв 

влади щодо університетів як розсадників вільнодумства і безбожжя через 

студентські заворушення в Європі, на німецьких землях, які спостерігав 
імператор Олександр І під час закордонних походів російської армії 1813-

1815р.р., став професор філософії із Йєнського університету Йоганн Баптист 

Шад, що заснував викладання філософії у Харківському університеті, та був 

відсторонений і висланий із країни через інтриги і ознайомлення своїх студентів 
з ідеями молодого Ф.Шеллінга (1816р.)[2]. На початку 1820-х р.р. з Казанського 

та Санкт-Петербурзького університетів за схожими підставами звільнили по 11 

професорів, викладачів філософії, з 1850р. понад десятиліття викладання 
філософії в університетах Російської імперії було під забороною.  

Глибоке осмислення життя, самостійна думка, здатність самовдосконалення 

та впливу на простір довкола – те, що дає філософія, у всі епохи робило її 
небезпечним і жаданим інструментарієм для можновладців світських і 

духовних; служанкою релігії її бачили в середньовіччі, служанкою ідеології – в 

радянські часи. Навіть античність, що і народила в собі цю любов до мудрості, 
змусила випити гірку чашу з цикутою найвідданішого шукача істини – Сократа.  

В.І. Вернадський, науковий шлях якого формувався в кінці ХІХ ст., з 

приводу розділення філософського і наукового, перш за все природничого, 

знання зайняв категоричну позицію: «Ніколи ми не спостерігали до сих пір в 
історії людства науки без філософії…філософські концепції і філософські ідеї 

входять як необхідний, всепроникаючий в науку елемент у всі часи її існування. 
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…Мовити про необхідність зникнення однієї із сторін людської особистості, про 
заміну філософії наукою чи навпаки, можливо тільки в ненауковій 

абстракції»[3]. При екстраполяції думки великого вченого на сучасність, можна 

сформулювати кілька суттєвих тез взаємодії наукового і філософського 
мислення:  

- завдання найближчого майбутнього настільки складні, що потребують 

комплексного фундаментального підходу, що не можливо без філософського 
узагальнення; 

- ускладнення систем людина-машина, взаємодія техногенних і 

антропогенних факторів потребує гуманітарного осмислення такої взаємодії; 

- створення нового в техніці і наукових дослідженнях сьогодні неможливе 
без етичних, моральних, естетичних складових, екологічної, соціальної 

відповідальності – тобто всього, що підпадає під визначення філософського 

мислення; 
- технології створюються людьми. Ефективні відносини між ними, 

формування творчого середовища, вертикально-горизонтальні взаємодії, 

презентація створеного суспільству без врахування психології і комунікативної 
філософії проблематичні; 

- прогнозування тенденцій найближчого майбутнього, його технологічне 

втілення потребує безумовного широкого світоглядного підходу, об’єктивної 
самооцінки, відповідального соціального мислення, формування якого 

забезпечує філософія.  

Обрана нами тема дискусійної панелі імпліцитно вже містить в собі 

запитування щодо співвідношення науки і філософії, знання і формування 
життєвих принципів, які становлять стрижень особистості – у такій площині 

вважаємо за потрібне сформулювати maxima regula цієї короткої студії, рамки 

якої дозволяють провести тільки пунктир головної думки: відкрити себе для 
філософське мислення чи ні, стати «вузьким» фахівцем чи Людиною з 

широким світоглядом – власний вибір і позиція кожного окремого індивида. 

Реалії сьогодення вже сформували імператив безперервної освіти на протязі 
життя як нагальну необхідність і вимогу часу, і філософський погляд на світ – 

важлива складова у формуванні будь-якого фахівця.  
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ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ: НОВА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 

Від  початку карантину більше ніж 1,5 млрд здобувачів вищої та середньої 
освіти в усьому світі перестали відвідувати навчальні заклади. Вимушений 
перехід системи освіти в формат онлайн-навчання, не дивлячись на досвід 
дистанційної передачі знань, розкрив важливі проблеми цього переходу як в 
розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. За даними ООН, на 
онлайн-навчання перейшло менше половини здобувачів освіти, оскільки у 826 
млн з них не мають комп'ютера або доступу до мережі інтернет. Найбільш 
гостро «цифрове» нерівність відчувається в країнах з низьким рівнем доходу. 
Наприклад, в Африці у 90% учнів вдома немає комп'ютера, а у 80% - виходу в 
інтернет. Більше 55 млн учнів проживають там, де немає навіть мобільного 
зв'язку. Ці дані оприлюднила ЮНЕСКО, спираючись на інформацію 
Статистичного інституту ЮНЕСКО і Міжнародного союзу електрозв'язку. 

За даними Education Week, понад 124 тис. Державних і приватних шкіл в 
США припинили роботу через пандемію коронавируса, більше 55 млн 
американських учнів тепер вчаться дистанційно. Перехід на дистанційну форму 
навчання в США спровокував збільшення числа прогулів. Багато школярів в 
період пандемії не реєструються в системах дистанційної освіти, не з'являються 
на уроках і не виконують завдання. Особливо це характерно для шкіл, де 
навчаються діти з малозабезпечених сімей через те, що у них немає відповідних 
гаджетів, а в будинках немає підключення до інтернету. При цьому в елітних 
навчальних закладах країни навчання триває в колишньому обсязі, і експерти 
попереджають про те, що ситуація може привести до різної успішності дітей і 
посилити соціальну нерівність. 

У Великій Британії за словами професора Тіма О'Ши, колишнього віце-
ректора Единбурзького університету, тільки близько 20 університетів в змозі 
забезпечити широкий спектр високоякісних онлайн-курсів до початку нового 
навчального року у вересні. При цьому, на його думку, деякі з провідних 
інститутів країни, що входять в групу Рассела, включаючи Оксфорд і Кембридж, 
не попадають в цю категорію. Крім того, тривале соціальне дистанціювання 
загрожує великими грошовими втратами для більшості університетів - їм 
доведеться витратити від £ 10 млн для створення п'яти або шести нових онлайн-
ступенів на різних факультетах. По всьому світу ця сума оцінюється в £ 1 млрд 
по всьому сектору. В цілому ж, за словами експерта, сектор може втратити £ 2,5 
млрд в наступному році тільки як оплату за навчання, якщо пандемія 
продовжиться. 

У країні акрилися на карантин для більшості дітей 25 тис.закладів освіти. 
Британські експерти радять для віддаленого навчання дотримуватися формату 
відеоконференцій по 45 хвилин, але не більше чотирьох в день. Решту часу 
здобувачі освіти, по ідеї, мають присвячтити фізичному та творчому розвитку.  

У Португалії у майже 20% школярів немає вдома комп'ютерів і виходу в 
інтернет. Листоноші приносять дітям роздруковані завдання і передають 
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учителям виконані. У Бельгії учням надає підтримку місцева адміністрація, яка 
підготувала для малозабезпечених сімей списані, але робочі комп'ютери. 

У той же час у КНР, яка ще не так давно позиціонувалася світовим 
співтовариством як країна третього світу, Міністерство освіти організувало 
понад 24 тис. безкоштовних онлайн-курсів на 22 веб-платформах. Також на 
національну освітню веб-платформу були завантажені курси К-12 (назва 

китайської системи освіти, від дитячого садка до випуску зі школи). На сьогодні 
дистанційне навчання діє більш ніж в 300 містах КНР. Онлайн-навчання 
стартувало в Китаї ще на початку лютого, коли 600 тис. Вчителів по всій країні 
ознайомилися з комунікаційним додатком DingTalk, за допомогою якого зараз 
вчаться мільйони школярів і студентів. І тепер тільки в Ухані понад 700 тис. 
учнів користуються цим додатком. 

Освіта - це процес набуття навичок навчання. Є чотири роки, під час яких 
студент повинен навчитися вчитися. Після цього вчитися потрібно буде все 
життя, нескінченно отримуючи нову інформацію. Інтернет теж не завжди є 
помічником. У ньому можна знайти все що завгодно, тому потрібен викладач - 
людина, яка стане твоїм провідником. У зв'язку з цим змінюється і сенс освіти 

Таким чином, коронавірусна криза різко прискорила перехід до онлайн-
освіти після довгих років її повільного впровадження. Деякі експерти впевнені в 

тому, що людство пройшло точку неповернення в процесі переходу на цифрове 
освіту. Карантинні обмеження сприяли стимулюванню інновацій, які можуть 
трансформувати онлайн-навчання в майбутньому. Однак ці інновації можуть 
бути впроваджені в освітню систему тільки після освоєння здобувачами освіти 
таких компетентностей, як здатність до самостійної роботи над пошуком та 
засвоєнням навчального матеріалу, та здатність до раціонального мислення в 

умовах різнонаправлених інформаційних потоків та невизначенності джерел 
походження інформації. В цих умовах перехід на онлайн-навчання немислимий 
без впосилення ролі соціально-гуманітарних дисциплін в навчальному процесі  
та інноваційного підходу до курсу «Філософія» як джерела основ наукового 
мислення 
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ECOLOGICAL CRISIS AS A MANIFESTATION OF EXISTENTIAL 
ANOMIE 

One of the leading themes of modern philosophical and humanitarian discourse is 
the comprehension of the crisis processes at the beginning of the 21st century, among 
which researchers name both anthropological and ecological crises of a person. The 
main question arises about the ability of the Earth as a planet to ensure the life of 



263 
 
mankind: how many people can the planet Earth withstand? Scientists note that 
mankind begins “life on loan”: the planet’s renewable natural resources are gradually 
depleted. Every year the humanity uses resources 60 % more than the Earth is able to 
reproduce [1]. We are talking about “ecocide”, and this term is increasingly used to 
define the consequences of human activity, makes us turn to the problem of the 
anthropological crisis. To define this situation, Maffesoli uses the concept of 

“existential anomie”, which is associated with excessive rationalization of society [2, p. 
24]. 

The concept of “ruin” appears as a symbol of the destruction of the terrestrial 
landscape, which can no longer be restored. The practices of destruction concern both 
the Earth and the person, the person's confidence in his existence; the identity with the 
Earth is lost. A similar situation was described by Alexander Dovzhenko in the film 

“Earth”: technology has become a tool for inflicting injuries on the Earth and humans. 
There is a sense of the tragedy of life. Among the main problems, first of all, we are 
talking about the desertification of the Earth, the accumulation of toxic elements in the 
upper layers of the soil, but today a new danger has appeared – the possible 
contamination of the earth as a result of the burial of people who died from the 
pandemic. 

Having defined himself as the master of the Earth, in fact, a man presented himself 

as a ruler who has absolute power, but this power, unfortunately, excluded 
responsibility for the Earth. Experts from the Institute for Soil Protection of Ukraine 
noted that chernozem is losing its fertility, which exceeds the permissible limits by 
almost 33 times (3.28 % – 3.16% versus 0.1 % over 25–30 years). The worst situation, 
in their opinion, is observed in the Volyn, Poltava, Kharkov and Khmelnitsky regions; 
we are talking about the degradation of agricultural land (about 40 %), despite the 

technological power [4].  
At the turn of the millennium, Carl Sagan noted that the photograph of the Earth 

taken from Apollo 17 appeared as a “kind of icon” of the twentieth century and firstly 
provided an opportunity to  see the entire Earth. This photograph differs from the 
images previously provided by both cartographers and satellites being not so much all-
encompassing as the illusion of the absence of life on the planet, because humanity in 

its activities still remains invisible [3, p. 18]. Sagan tried to convey to everyone that a 
person, a “wanderer from the very beginning”, is only a part of the “thin film of life” in 
the context of the Universe. He emphasized that this photograph exposes human self-
deception, which has “blossomed” over millennia, giving rise to arrogance, greatness, 
pride, and faith in one's own eternity. Around us is infinite space, which “does not 
care” whether humanity will exist in the Universe. 

Today it is the person who is responsible for the preservation of life/being as a co-
existence in a situation of splitting of the natural world and human actions. An 
ecological catastrophe as a catastrophe of natural life/being is anthropic-ontological, 
because this also applies to human life: the ozone layer is destroyed, a decrease in fresh 
water is recorded, chemical pollution of soils and an increase in acid rain, etc. – all this 
testifies to the “deformation” of the Earth, becomes unsuitable for human 
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life/existence. Such collisions between a man and the Earth are reflected in the 
deterioration of health, negative dynamics of mortality/fertility, increased migration, 
breaking the gap between rich and poor countries, etc. Undoubtedly, anthropological 
and ecological crises are destroying human living space; therefore, both are dangerous 
for the coexistence of man and nature/Earth. 
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LOVE AND ITS FUNFAMENTAL MEANING 

Being Christian society, we however forgot the main idea and principal of 
Christianity – the principal of love to thy neighbor and love to God. Love – said Christ, 
but our civilization started to do and to study everything except love, we studied 
intellect, world, organs but during two thousand years-history we still don’t know 
exactly what love is. 

Moreover there was a period – the period of rudimental theory in society when 

love was completely understood as something enemy-sort to us, we thought feelings 
prevent thinking, we thought feelings should be reduced and prevented, however we 
forgot that feelings are our principle according to Christianity.   

Often, the concept of "love" is interpreted as a kind of thing that should be 
acquired, and partners in "love" consider each other, proceeding from the principle of 
"possessing" or "having". Explicit, and more often implicit, understanding of love from 

the standpoint of possession, from the standpoint of ownership is very common. 
With regard to this understanding of love, E. Fromm wrote: “The fact is that such 

a“ thing ”as love does not exist. “Love” is an abstraction; maybe it is some kind of 
unearthly creature or goddess, although no one has yet been able to see this goddess 
with their own eyes. In reality, there is only an act of love. Loving is a form of 
productive activity. It involves the manifestation of interest and care, knowledge, 
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emotional response, expression of feelings, pleasure and can be directed to a person, 
tree, picture, idea. It excites and enhances the feeling of fullness of life. This is a process 
of self-renewal and self-enrichment ”[5]. 

If “a person experiences love according to the principle of possession, then this 
means that he seeks to deprive the object of his“ love ”of freedom and to keep it under 
control. Such love does not bestow life, but suppresses, destroys, strangles, kills it. 

When people talk about love, they usually abuse the word to hide the fact that they 
don't really feel love. How many parents love their children? This question still 
remains open ... The history of the Western world for the last two millennia testifies to 
such terrible manifestations of parental cruelty towards their own children - from 
physical torture to bullying of their psyche - about such an indifferent, openly 
possessive and sadistic attitude towards him that we have to admit that loving parents 

are the exception rather than the rule "[2].  
We thought feelings are instincts, we thought they are parts of intellect, however 

today’s psychology says that intellectual and emotional signals has two different 
natures. 

We suggest feelings to be another basis of human soul as well as intellect according 
to Descartes is. We also suggest it should be considered and studied more carefully as 
well as intellect was studied once.  

We find main global problems based on wrong or inadequate understanding of 
what we are. We should understand our nature is concerned to love more than we 
thought it is and we should reconsider an image of human nowadays. That we are not 
only thinking but also a loving creatures. 
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ОСВІТНІЙ МОДУС ФІЛОСОФІЇ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Філософія в системі сучасної вищої освіти переживає важкі часи, ризикуючи 
перетворитися із обов'язкового предмета в факультативний курс. Закономірно, 
що ця ситуація визиває занепокоєння в українському філософсько-
педагогічному співтоваристві. Попробуємо розібратися чи потрібно зберегти 
філософський загальноосвітній курс та яким він повинен бути в університеті.  

Місія університету протягом всього свого існування це – пошук істини за 
допомогою науки. Роль та функції університетської філософії змінюються в 
залежності від історичної епохи. В середньовічних університетах філософія 
виконувала преподевтичну функцію, залучаючи студентів до «книжкової 
мудрості» і тим самим визначаючи стиль мислення та методологію подальшої 
освіти. Сучасні університети базуються на ідеї культури та ідеї раціональності. Їх 
мета співпадає з метою філософії: дослідження як пошук істини. 

Нема сумніву в тому, що освітній модус філософії повинен бути збережений 
та розроблений із врахуванням нових векторів сучасності. По-перше, це 
світоглядна  орієнтація, яка досягається шляхом створення цілісної та, по 
можливості,  несуперечливої картини буття, світу та людини в ньому. Філософія 
– це спосіб розуміння. Задача вузівського викладача полягає не стільки у 
викладенні предмету філософського знання, а в тім,  щоб допомогти студенту 
розуміти сучасний світ та самого себе в цьому світі. По-друге, унікальність 
філософського курсу полягає в тому, що він виконує роль інтегратора дисциплін 
професійної та спеціальної підготовки. І. Кант говорив, що філософія служить 
дисципліною для визначення рамок пізнання, як системна організація 
мислення, та застерігає від помилок.  

По- третє, сьогодні люди шукають відповіді на екзистенціальні питання, 
проблеми сенсу життя. Для цього потрібно знати та розуміти основні 
філософські сюжети, які багаторазово втілені в культурі. Споконвіку філософія 
вирішувала такі питання, які для мислячої людини зберігають актуальність 
протягом усього життя,  та формулювала  варіанти відповідей на них.  
Викладання філософії   повинно бути зорієнтовано на аксіологічну 
проблематику: цінності культури, сенс людського життя. Викладач повинен 
спонукати своїх учнів до вибору своєї життєвої позиції.  Філософія – це 
самосвідомість культури та одне  із найбільших культурних досягнень. Сучасна 
філософська освіта повинна базуватися на кроскультурному аналізі.  

Потрібно виходити на глобальну проблематику, яка потребує певного рівня 
міждисциплінарних знань. Університет, по визначенню, відрізняється від інших 
учбових закладів, заявкою на універсальність(повноту, цілісність) знань. Саме 
філософія фундаментує та об’єднує усі напрямки професійної підготовки.  Ще за 
часів  античності, в філософії вбачали мистецтво бути мудрим. Мудрість полягає  
в мистецтві бачити таємну сутність, яка не лежить на поверхні. При цьому, 
філософія, що зближує її з наукою та чим вона відрізняється від літератури, 



267 
 
музики, права, релігії, навчає виявляти сутність речей раціональним способом, 
тобто через рефлексію та роздуми. В сьогоденні, ми часто-густо попадаємо в 
нестандартні ситуації, стикаючись з новими проблемами, які можна вирішити 
лише   осмислюючи цю ситуацію. Тому, саме сьогодні філософія як мистецтво 
мислити набуває особливої актуальності. Окрім базового курсу філософії, 
необхідно розробляти спеціальні курси, пов’язані з професією; філософія 
бізнесу, філософія науки, філософська антропологія, філософія природи, 
філософія техніки та ін.  Це курси для студентів на рівні магістратури, так як 
вони вже володіють основними філософськими категоріями та 
інструментарієм. Філософія - це не готове знання, а пошук істини. Тому критерій 
освоєння  філософії як навчального предмету є вміння  думати самостійно. 
Зрозуміло, це думання, мислення повинно бути культурним і грамотним. 
Грамотність має на увазі знання хоча б елементарних речей в області філософії - 
основних проблем, термінів, ідейних течій.  

Високі технології і наукові досягнення зробили знання занадто доступним, 
тому  в сучасності затребуваною виявляється не стільки нова інформація, як 
уміння орієнтуватися в наявній. Філософія  дає можливість студентам отримати 
необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та 
оволодіти умінням застосовувати філософські знання в безпосередній 
практичній та науковій діяльності,  

Філософія не тільки формує критичне мислення, але і допомагає виробити 
свою життєву позицію, на яку можна спиратися роками, дає вміння вибирати 
оптимальний спосіб дій в складній ситуації, де немає єдиного вірного рішення 
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ПАРАДОКС ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ: 

ЖИТТЄВА СТРАТЕГІЯ 
Філософія - це стан нерозв'язного парадоксу (вірніше, серії парадоксів), один 

з них відомий під назвою «множина усіх можливих множин» (або в 
інтерпретації Б. Рассела «Сільский цирульник»).  Будучи єдиною «наукою про 
Все-на-Світі», вона за необхідністю має бути і наукою про саму себе, як частину 
цього «Всього» - і в цьому її основна проблема: постійне прояснення власної 
специфіки запитань, методології, кола досліджень (яке то розширюється 
буквально до «нескінченності»,  то звужується до, всього лише, «мовної 
хвороби»).  Обертаючись у власному герменевтичному колі, філософія, 
пізнаючи Все, прояснює саму себе, пізнаючи себе - прагне осягнути Все.  

З одного боку - філософія тотальна, але з іншого - особистісно-індивідуальна 
(як тільки та чи інша філософська доктрина опановує масами, то відразу ж стає 
ідеологією).  Це перший парадокс. 

Парадокс другий.  Він полягає в етимології самого слова філософія (philos + 
sophia - з гр. любов до мудрості).  Що можна розшифрувати як тягу за 
недосяжним, вірніше, намагання утримувати одночасно і стан відкритої 
незавершеності, неповноти (любові) і якоїсь цілісності (мудрості);  поєднати 
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закон тотожності і разом з тим, постійне заперечення тотожності, його 
розмикання (не те, але й не не те).  Перше (любов) видає нашу неповноту, але 
одночасно і надмірність (здатність до екстазу) - можливість заперечувати наявне 
і жадати неможливого, недоступного, недосяжного.  Людина заперечує.  Але 
що:  даність, одноманітність голої наявності, свою вразливість, визначеність, 
реальність (що породжує  дивний конфлікт між реальним і належним)?  Я - 
кінцеве істота поводжу себе так, наче буду жити вічно;  людська культура може 
бути зрозумілою лише в горизонті нескінченності.  Любов компенсує мою 
надмірність можливістю максимального вираження (Абсолютного - Я - 
Іншого). 

Людина гостро переживає тотальність сущого, але сама ця тотальність 
розривається людською спрагою нескінченного: 

1) щось приходить Звідти як «алетейя» - істина, що приховує себе; 
2) наявне трансформується, рухаючись в горизонті нескінченного, 

можливого. 
Звідси – філософія є постійна негації, заперечення готівкового на користь 

не-готівкового (іншого-інакшого) – це і є мудрість.  «Философствовать – значит 
искать целостность мира, искать нечто, не являющееся миром, не являющееся 
тем, что нам дано...Основная сущность (бытие) – это то, что вечно отсутствует, 
чего всегда в мире недостает. Мы видим только рану, оставленную ее 
отсутствием...По аналогии можно сказать, что мы видим вещи, но не видим 
света, который позволяет нам их видеть» [2;  c.136-137].  Людське «бути тим, хто 
я є» пролягає в горизонті постійного «не-є».  Світ виштовхнув людину, і ось, 
філософія реалізує його ностальгію до вічного повернення (ностальгію за  
«нестерпною легкістю буття»), тягу всюди бути вдома, спробувати обжити цей 
світ, зробити його своїм, а не чужим, далеким. 

Звідси –  філософія тримається на двох постулатах: 
1) нескінченне важливіше кінцевого; 
2) невидиме важливіше за видиме. 
Отже, два найважливіших завдання філософії: навчити людину безсмерттю 

й правильному баченню (спогляданню: грецькою теорія і театр – слова, що 
мають єдиний корінь).  Філософія руйнує звичне (Сократ, Аврелій Августин, 
Декарт, Кант, Ніцше, Маркс ...), це «будинок на колесах».  Філософ з'являвся 
завжди там, де виникала криза (з гр. «криза»:  поворот в мисленні, історії); 
часто-густо він і сам ставав її «винуватцем».  І хоча справжня філософія - це 
наука про загальне та абстрактне, але апелює вона завжди до єдиного і 
конкретного (саме тому на початку будь-якої філософії стоїть особистість, ім'я). І 
це ще один філософський парадокс. 

М. Хайдеггер вдало підмітив, що сутність філософії - «розкривати 
приховане», але розкривати саме як приховане, таємне, тобто  постійно 
утримувати Таємницю у якості горизонту: невичерпне (містерію), таке, 
причетність до чого, гарантує мені любов і мудрість.  Я повинен навчитися 
споглядати її (крізь математику, ерос, музику...) і це споглядання надасть мені 
Благо, Істину і Красу. 

Філософія - постійний опір відомому;  філософ рухається не від потаємного 
до загальновідомого, а навпаки (метод Сократа).  Філософія постійно 
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трансформує свій дискурс: якщо раніше (з античності приблизно до ХХ ст.) вона 
прагнула зробити потаємне НЕ-таємним, охопити тотальністю думки 
Універсум, то тепер її метою стає зворотнє: зберегти таємницю інакшості, 
невимовне залишити невимовним, тобто  утримати саму можливість для 
людини бути іншим, поліможливим.  Філософія відповідальності приходить на 
зміну філософії могутності (будемо сподіватися).  Людина є тим, хто продукує 
множинне (інше), її вабить радикально Інший – Бог: далеко-близьке, інтимно-
трансцендентне;  горизонт нескінченного, в якому я можу бути розкритий в 
якості постійно розкутої самототожності . 

        У філософії, на відміну від інших наук, об'єкт збігається з суб'єктом, тому 
всі філософські питання так чи інакше починаються і приходять до одного – 
питання людини про саму себе:  Хто я? Ким можу бути?  Як тільки це питання 
постає, починаються запаморочливі «американські гірки», а сам філософський 
дискурс постає простором для польоту (задає саму можливість дискурсу і 
простір для  розльоту уяви), але водночас стягує й прокладає певні логосні 
вузли-напрямки (наприклад: чайна церемонія, філософські школи, течії 
тощо…).  Від питання до розуміння –  містеріальний шлях посвяти, вічний 
поклик буття, яке по М. Хайдеггеру є не тим, що є наочно-наявним (онтичним: 
тобто чимось сущим серед сущого), а є тим, що дає силу й можливість сущому 
бути проявленим;  бути мінливо-багатогранним. 

Так, деякі відповіді на питання про Реальність повинні перевершувати саму 
Реальність (цей аргумент, до речі, часто приводять на користь існування 
Мультиверсуму).  І одним з таких питань є наше запитання про самих себе.  У 
самій нашій можливості питати про себе прихована наша свобода – ступінь 
недоступності нам нас самих: : «Мы оцениваем свою свободную волю как 
способность выражать в своих действиях то, кем мы являемся как 
индивидуумы» [1;  с.342]. Зрештою, філософствувати означає за М. 
Хайдеггером питати: «Чому взагалі є Щось, а не навпаки – Ніщо?».  «Так 
спрашивать в действительности означает: дерзнуть на то, чтобы исчерпать, 
выспросить до дна неисчерпаемое этого вопроса, обнажив то, о чем он 
вынуждает спрашивать. Где подобное свершается, там – философия» [3;  с.93].  
Але ми можемо перефразувати питання німецького мислителя: чому в 
тотальності буття виникає раптом питання про Ніщо?  Бути людиною - це 
перебувати в стані рішучої-нерішучості (чи навпаки-?).  Через своє межеве 
положення ми страждаємо неповнотою, яка є певною платою за зухвалість 
скуштувати від не-Буття, що в Бутті проявляється постійною відмовою; 
ствердження людини в існуванні завжди відбувається за рахунок заперечення 
готівково-даного (всупереч), а заперечення стає в  свою чергу ствердженням, і, 
мабуть, в цьому немає нічого раціонального.  Висновок Гегеля з цієї негативної 
діалектики, що: «Все розумне є дійсним, а все, дійсне – розумним» видається 
трішки дивним.  Але в одному німецький діалектик правий: мудрість – це коли 
одиничне виявляється здатним висловити (але не кінцево описати) Загальне. 

Філософія не може перестати існувати, поки одиничне відтворює себе і 
кожен раз неповторним чином розкриває (висловлює) Загальне.  Найближче 
майбутнє філософського дискурсу можна вбачати в наступній перспективі: 

1) утримання Таємниці як простору Можливого; 
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2) посилення особистісного начала в Бутті; 
3) підтримання й розширення  поля комунікацій; 
4) критика ідеологій та методів маніпулювання свідомістю; 
5) бути практикою власної можливості «упиратися-у-бутті» з урахуванням 

горизонту нескінченного процесу тлумачення загального Життєвого Світу 
(коекзістенція); 

6) висвітлювати Таїнство народження існуючого з акту пра-існування; 
7) інтеграція і утримання цілісності людського знання; 
8) ставати підгрунтям світогляду інтегрального гуманізму. 
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КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ: ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ 
АСПЕКТ 

В умовах переходу освітнього процесу  на онлайн-формат першочергового 
значення набуває проблема інформаційної безпеки. Якщо традиційно в нашій 
країні це поняття стосувалося, перш за все, захисту технологій і каналів передачі  
інформації, то сьогодні під ним треба розуміти саму інформацію і можливість її 
сприйняття здобувачами освіти.  

Не секрет, що в ситуації невизначеності джерел, які генерують інформаційні 
потоки, затрати зусиль об’єкта  інформаційного впливу на інтерпретацію даних, 
їх оцінку та раціональне використання різко збільшуються. При цьому суб’єкти 
інформаційного впливу можуть цілеспрямовано закладати  в інформаційні 
потоки такий масштаб дезінформації, який на рівні мас-медіа здатен створити 
віртуальну картину дійсності, спотворивши реальність настільки, що особистість 
втрачає здатність приймати раціональні рішення. Боротьба з фейками та 
дезінформацією, про необхідність якої говорять керівники держави, не може 
бути успішною, якщо окремо розвінчувати кожен фейк. Необхідно закладати в 
масову свідомість системну основу інтерпретації  різнонаправлених 
інформаційних потоків в умовах невизначеності джерел інформації. 

І тут велику роль відіграє соціальна філософія, в рамках якої визначається 
підхід до соціальної комунікації як до відносин панування-підкорення, що 
транслюються від груп, які претендують на владу над суспільством. 

Із цієї точки зору комунікатор виступає як суб’єкт влади, комунікант — як її 
об’єкт, а  засоби впливу на соціальну свідомість набувають функцій ресурсів 
влади. Сукупність суб'єктів і об'єктів комунікацій утворює політичну структуру у 
вигляді політичних організацій класів, прошарків, груп, тощо з 
регламентованими нормами взаємодії та суспільної поведінки в цілому.  

Соціальна свідомість, що лежить в основі політичної комунікації, не є 
незмінною. Вона відображає потреби і відносини, що складуються в суспільстві 
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в процесі присвоєння, розподілу і споживання матеріальних ресурсів і 
культурних цінностей, доступних для даного соціуму. Як показує світовий 
історичний досвід, будь-яке суспільство будує свої політичні відносини в першу 
чергу навколо проблеми суспільного розподілу. Сама система соціальної 
ієрархії, яка інституціює систему комунікації в даному суспільстві, відображає в 
своїй основі порядок доступу різних соціальних груп до ресурсів і цінностей. В 
цьому плані комунікатор як суб’єкт влади має за кінцеву мету як мінімум 
пільговий доступ до ресурсів та цінностей, а як максимум — отримання 
монопольного контролю над їх розподілом. У самому суспільстві це передбачає 
конкуренту боротьбу між різними соціальними групами та класами за доступ до 
ресурсів. Цю боротьбу, яка відображає економічні інтереси різних груп 
суспільства (у ряді випадків антагоністичні), необхідно розглядати як одну з 
підвалин всього процесу соціальної комунікації. 

На сьогодні в українському суспільстві реальною здатністю до утримання 
комунікаційних мереж та впровадження в суспільну думку тих чи інших 
концептуальних наративів володіють лише забезпечені матеріальними 
ресурсами бізнес-групи, джерелом багатства яких є контроль над прийняттям 
державних рішень щодо перерозподілу суспільних ресурсів — так званий 
олігархат. Саме боротьба з наративами, надв’язуваними суспільству через 
приватні олігархічні мас-медіа та інші канали впливу на формування 
самосвідомості громадян, зокрема — через систему освіти, є одним із основних 
завдань вищої освіти, її соціально-гуманітарної складової. Отже, в основу 
онлайн-навчання необхідно закладати не філософію передачі інформації, а 
філософію раціонального її осмислення та використання в інтересах 
громадянина, нації та держави. Ця необхідність корелює з місією вищої школи 
по закладенню таких компетентностей як: 

 • володіння активною громадянською позицією, основаній на засадах 
гуманістичної та патріотичної етики, що ґрунтується на наукових знаннях, 
демонструвати соціальну відповідальність при здійсненні професійної 
діяльності. 

•  здатність приймати науково обґрунтовані громадянські рішення в 
умовах політичних трансформацій міжнародного простору, здійснювати 
професійну діяльність у міжнародному контексті як член української нації та 
громадянин національної держави. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СИСТЕМІ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Україна увійшла в європейську систему освіти та безумовно повинна 

використати переваги інформаційних технологій в організації навчального 
процесу у закладах вищої освіти. 

Впровадження інформаційних технологій в систему освіти не тільки 
впливає на освітні технології навчання, але й вводить нові, які, в свою чергу, 
пов’язані із застосуванням комп’ютерів, різних телекомунікацій, спеціального 
обладнання, програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації. 

За останні десятиліття інформаційні технології отримують глобальне 
поширення. Без їх використання не можна уявити життєдіяльність сучасної 
людини. Тому сьогодні велика увага приділяється процесам інформатизації 
сучасного суспільства, що, в свою чергу, істотно впливає і на навчальний процес 
у закладах вищої освіти, який завдяки використанню інформаційних технологій 
поступово переходить на якісно новий рівень. 

Використання інформаційних технологій навчання у закладах вищої освіти 
сьогодні має бути зорієнтоване на досягнення стратегічної мети – підготовки не 
фахівціввиконавців, а творчо мислячих, здатних раціонально діяти, 
особистостей, які готові до постійного самовдосконалення. Для цього в 
освітньому процесі використовується інформаційно-технологічний вид його 
забезпечення. 

Розвиток суспільства вимагає переглянути й саму організацію освіти, і роль 
суб‘єктів функціонування всієї системи освіти, тобто викладача і студента. У 
сучасному світі університети мають навчитися вирішувати принципово нове 
завдання - виховувати молодих людей, здатних критично і глибоко мислити й 
готових стояти біля витоків змін і працювати зі змінами. Ми практично не 
знаємо глибинної сутності й інформаційного простору професій, до яких 
готуємо студентів. 

Впровадження інформаційних технологій в освітній процес створює 
передумови для кардинального оновлення різних способів навчання, що 
проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних прийомів, засобів 
навчання, формуванні нетрадиційних педагогічних технологій, заснованих на 
використанні комп’ютерів. Впровадження в освітній процес інформаційних 
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технологій активно впливає на освітній процес, оскільки змінює схему передачі 
знань і методи навчання, а отже, і впливає на якість освітнього процесу та якість 
освіти в цілому. Окрім цього, впровадження інформаційних технологій в 
систему освіти не тільки впливає на освітні технології навчання, але й вводить 
нові, які, в свою чергу, пов'язані із застосуванням комп'ютерів, різних 
телекомунікацій, спеціального обладнання, програмних і апаратних засобів, 
систем обробки інформації. Впровадження інформаційних технологій в освітній 
процес тісно пов’язаний зі створенням нових засобів навчання і збереження 
знань, до яких відносяться електронні підручники та мультимедіа; електронні 
бібліотеки та архіви, глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-
пошукові та інформаційно-довідкові системи тощо. Тому поєднання 
традиційних педагогічних та інформаційних технологій навчання дозволяє 
значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності людини. В 
сучасних реаліях, більш успішною буде та людина, яка володіє оперативною 
інформацією та використовує сучасні комп’ютерні технології для її своєчасного 
отримання, швидкого оцінювання, аналізу та прогнозування.  

У зв’язку з уведенням нових освітніх стандартів, з одного боку, планується 
скоротити кількість аудиторних годин, а з іншого боку, – удосконалити процес 
математичної підготовки, тому студентів сучасного технічного вишу необхідно 
навчати не тільки за традиційними методиками. Це пов’язано з тим, що 
майбутні інженери та економісти, крім знань із своєї безпосередньої предметної 
області, мають володіти інформаційною культурою та практичними навичками 
застосування комп’ютерних технологій. 

На сучасному етапі освітнього процесу в технічних ЗВО відбувається 
перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи 
студентів і таким чином скорочується кількість аудиторних годин на курси 
дисциплін, які базуються на використанні вищої математики, тому вони є 
надзвичайно концентрованим з точки зору насиченості понять, ідей і методів і 
багато студентів не в змозі якісно опановувати їх за відведений для цього час. До 
негативного впливу на якість опанування студентами вказаних курсів 
дисциплін можна ще додати й існування прогалин у шкільній математичній 
підготовці, достатньо низьку мотивацію вивчення багатьох розділів вузівського 
курсу математики, зростання частки самостійної роботи і відсутність у студентів 
відповідних навичок для її реалізації. 

Тому комплекс вказаних проблем спонукає освітній процес до модернізації 
та знаходження шляхів його оптимізації, одним з яких є розробка і 
впровадження інформаційних технологій. Тому в технічних ЗВО при 
викладанні й вивченні математичних курсів дисциплін і тих, які на них 
базуються, не тільки можливо, але й доцільно використання різних 
комп’ютерних середовищ.  

Майбутні економісти та інженери ХНУБА в рамках своєї спеціальності 
повинні вміти грамотно формулювати задачу (проблему), будувати 
математичну модель, вибирати математичні методи та алгоритми для 
розв’язання, розробляти практичні рекомендації та приймати рішення на 
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основі проведеного аналізу, формулювати принципи оптимальності для вибору 
кінцевого рішення.  

Методи оптимізації і прийняття рішень – це найбільш розповсюджені 
задачі в будь-якій предметній області. Їх розв’язання зводиться до побудови 
математичної моделі, знаходження оптимального розв’язку, вибору однієї або 
декількох найкращих альтернатив. Для того, щоб зробити такий вибір 
необхідно чітко визначити мету і критерії, за якими буде проводитися оцінка 
набору альтернативних варіантів.  

Підготовка спеціалістів економічних та технічних спеціальностей ХНУБА 
вимагає оволодіння навичками по розв’язанню складних задач та задач великої 
розмірності, що потребують великий обсяг обчислень. Тому математичні 
методи досліджень, що застосовуються для розв’язання задач такого типу, 
потребують великих обчислень и найчастіше неможливі без застосування 
інформаційних технологій. 

Тому, наприклад, при вивченні навчальних дисциплін «Економіко-
математичні методи та моделі(Економетрика)», «Економіко-математичні 
методи та моделі(Оптимізаційні методи та моделі)» студентами спеціальностей 
051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» під 
час проведення практичних занять і лабораторних робіт активно 
використовуються сучасні офісні та математичні пакети, такі як Microsoft Excel, 
Open Office, Math CAD, Libre Office, Maple.  

Недостатнє фінансування освітніх установ змушує шукати рішення, що 
надають можливість заощадити під час купівлі обладнання, а вже купівля 
ліцензійного програмного забезпечення є достатньо великою проблемою. 
Найбільш очевидним способом розв’язання даної проблеми є використання 
безкоштовного і вільно поширюваного програмного забезпечення. 

Найбільш доступним і простими для студентів є пакети Microsoft Excel або їх 
безкоштовні аналоги Open Office та Libre Office. Саме їх студенти вивчали на 
молодших курсах. За допомогою цих пакетів студентам пропонується знаходити 
розв’язки задач по оптимізації, теорії ігор, побудові моделей та їх дослідження. 

Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань 
як в освіті, так і у повсякденному житті. Але сучасні інформаційні технології 
дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу та 
допомагають викладачу ефективно використовувати навчальний час. 

Пандемія COVID-19 в 2020-2021 роках вже не вперше на кілька місяців 
унеможливила очне навчання, тому в ХНУБА дистанційне та змішане навчання 
стали єдиними доступними формами навчання в системі вищої освіти. Ці події 
2020-2021 років не тільки привернули увагу всього професорсько-
викладацького складу університету до використання інформаційних технологій, 
але і примусили його активно використовувати їх в освітньому процесі.  

Під час пандемії COVID-19 в 2020 році у ХНУБА прогресивно 
використовувалась дистанційна освіта, що передбачала і технологію змішаного 
навчання. 
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Змішане навчання, як правило, складається із трьох етапів: дистанційне 
вивчення теоретичного матеріалу, засвоєння практичних навичок у формі 
аудиторних занять, складання екзамену/заліку або виконання випускної 
кваліфікаційної роботи. 

Змішане навчання використовує найрізноманітніші методи, як традиційні, 
так й інтерактивні, зокрема: лекційні, лабораторні/практичні, комп’ютерні 
презентації, комп’ютерне навчання і навчання засобами мережі Інтернет. Ці 
методи можуть використовуватись як окремо, так і в поєднанні один з одним. 

Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й 
удосконалювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має 
чіткі характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання.  

В ХНУБА методика проведення дистанційних занять знаходиться у процесі 
становлення, а принципи дистанційного навчання та його особливості стали 
серйозними викликами для освітнього процесу в цілому. 

У ХНУБА не має єдиної платформи дистанційного навчання, тому на 
кафедрі вищої математики для організації освітнього процесу під час карантину 
активно використовується пакет G Suite for Education, до якого входять Gmail, 
Google Drive, Google Meet, Google Календар, Google Документи, Google Таблиці, 
Google Презентації, Google Sites, а також цифрова інтерактивна дошка 
Jamboard.  

Викладачі та здобувачі вищої освіти для роботи на платформі Google 
Classroom мають облікові записи у поштовому сервісі Gmail. Викладачами 
кафедри було самостійно створено окремі курси з дисциплін для кожного 
потоку і академічної групи. Код курсу було надано кожному здобувачу вищої 
освіти. Старости груп слідкували, щоб кожен здобувач вищої освіти приєднався 
до всіх створених для них курсів. 

Після створення певного курсу папка з матеріалами курсу автоматично 
формується у викладача та здобувачів вищої освіти на Google Диску. Крім того, є 
можливість швидко створити і завантажити матеріали з Google Диску 
безпосередньо до віртуального курсу.  

Специфіка Інтернет-навчання, що базується на інформаційних та 
телекомунікаційних технологіях, Інтернет-ресурсах, впливає на способи відбору 
і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних 
форм навчання в освітньому процесі. 

В наш час серед багатьох вимог до спеціалістів економічних і технічних 
спеціальностей основними слід враховувати прийняття технічних рішень на 
сучасному рівні, здатність знаходити необхідну інформацію та самостійно 
навчатися. Використання комп’ютерних технологій звільняє студентів від 
необхідності спрощувати математичні моделі, рятує їх від рутинної 
обчислювальної роботи з реалізації математичних методів, дозволяє 
сконцентрувати увагу не на алгоритмі обчислення, а безпосередньо на процесі 
прийняття рішення. Очевидно, що ефективність вивчення дисципліни стає 
істотно вищою, якщо в студента є можливість самостійно швидко «перебрати» 
варіанти моделей, змінити їхні параметри, порівнявши в графічній і числовій 
формі результати використання декількох методів і різних критеріїв. 
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Карантин показав, що необхідно активно розвивати застосування 
інформаційних технологій в освітньому процесі незалежно від епідеміологічної 
ситуації. Змішане та дистанційне навчання є вимогою сучасності. Для реалізації 
цього необхідне постійне удосконалення методичних та цифрових навичок 
викладачів щодо онлайн навчання, підвищення кваліфікації щодо 
інформаційних технологій усього персоналу, який задіяний у реалізації освітніх 
програм. 
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USE OF ONLINE PLATFORMS FOR TEACHING EDUCATIONAL 
DISCIPLINES UNDER CONDITIONS OF QUARANTINE RESTRICTIONS 

For more than one year Ukraine and the whole world live in conditions of a 
pandemic, and quarantine restrictions, which undoubtedly influences on the activities 
of all institutions of higher education. In a short time, higher education institutions 
switched the educational process to distance mode. 

University teachers in one day adapted their disciplines to a distance format. 
Teachers use different programs and platforms, conduct classes with or without 

presentation materials, with or without interactive methods, adapt their courses to a 
remote format, or simply use video conferencing instead of traditional audiences. 

However, in the context of this discussion, online education should be clearly 
separated from extreme distance learning. 
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Table 1. Analysis of online platforms for education 

The considered platforms of distance learning are mainly systems of management 

Platform name Characteristic 

My class The electronic educational platform "MyClass" offers a wide range of materials: 
tasks, theory and tests in school subjects. Each task has steps to be solved, so the 
student can study the subject and learn from their mistakes. 

Erudite Class Dfacilitates the learning process during quarantine. Students can perform multi-
level test tasks on the platform. Teachers have the opportunity to organize a 
class (classes) on the platform, to manage classes (create, delete, edit participants), 
to offer students ready-made test tasks in the main subjects, to keep statistics of 
class success. 

Classtime Helper teacher who enriches your lesson instant visualization of understanding 
and progress of the whole class in live time. 

Googl Class 
room 

A free web service developed by Google for schools that is designed to make it easy 
to create , distribute and grade assignments in a paperless way . The main goal of 
Google Classroom is to simplify the process of sharing files between teachers and s
tudents . 

HUMAN Offers  educational establishment comfortable and modern tools of 
communication, reflection, analysts and work with educational materials. 

MyСoted A service that contains a brief overview of a large number of creative techniques , 
exercises, puzzles. 

Inspiration A program that helps to visualize the learning process. You can create charts, 
maps, and diagrams with students in class. 

Graasp A platform that allows teachers to create virtual research and learning spaces 
structured according to the phases of the learning process. Teachers can provide 
links to these spaces to their students, which will allow them to learn both 
individually and in groups. 

Kahoot! Havchalna program consisting of games. Here you can make a series of questions 
with several possible answers. The format and number of questions depend on the 
author. It is possible to add videos, images and charts. 

Learning 
Apps 

With Ait containing online designer that allows you to create interactive teaching 
materials and interesting tasks (tests, crosswords, quizzes, etc.). Open access 
contains a large database of works by other users from 32 disciplines (history, 
geography, mathematics, foreign languages). 

Thinglink The online tool allows you to create interactive images by adding special labels 
with multimedia content (links to specific resources, video, audio, photos, 
text). The resource allows you to work on a wide range of project types (travel 
maps, tutorials, posters, interactive diagrams, virtual tours), each of which can be 
worked on individually or together. 

Canva A service for design quality and diverse visual content (comics, infographics , 
logos, presentations, generator memes ). It has many different templates, each of 
which can be edited: change the size, color, location of captions and fonts, as well 
as combine existing on the site and downloaded files. 

Popcorn 
Maker 

The service allows you to supplement the training video with useful additional 
materials (pictures, photos, comments, links, maps from Google Maps , etc.). 

Moodle Platforma for training that provides teachers, students and administrators 
developed a set of tools for computer aided learning, including remote. 

VS-9.com Electronic educational platform for online lessons 
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of educational process which main purpose is the organization of access to educational 
materials, maintenance of interaction between the teacher and the student, testing and 

registration of the reporting. 
The analysis of the leading distance learning platforms causes contradictions in the 

objective choice of a single product, as the vast majority of free systems (open source) 
are quite difficult to maintain and require highly qualified specialists to implement and 

maintain the system. Today, each of the considered distance learning systems has 
advantages and disadvantages, implements important functions for e-learning, but not 

all provide the process of distance learning in the complex. Only some of the remote 
systems can support these functions. It is clear that the more functions the system is 

able to adequately support, the more expensive it is. 
Online tools for online lessons and meetings: 

Zoom named a Leader in the 2020 Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions 
and a Leader in the Magic Quadrant for UCaaS, Worldwide. 

Use Google Hangouts to keep in touch with one person or a group. Available on 
mobile or on desktop, start making video or voice calls today.  

Skype - the ability to organize a quick, unscheduled meeting is available from the 
Windows 10 taskbar. You can hold an online meeting with just the click of a button. 

MicrosoftTeams is for everyone Instantly go from group chat to video call with the 
touch of a button. Securely connect, access, share, and coauthor files in real time. Stay 

organized by keeping notes, documents, and your calendar together. 
Webex - is the leading enterprise solution for video conferencing, online meetings, 

screen share, and webinars, Web conferencing, cloud calling. 
Jitsi is a set of open-source projects that allows you to easily build and deploy 

secure video conferencing solutions. At the heart of Jitsi are Jitsi Videobridge and Jitsi 
Meet, which let you have conferences on the internet, while other projects in the 

community enable other features such as audio, dial-in, recording, and simulcasting. 

To date, each of the considered distance learning systems has its advantages and 
disadvantages, implements important functions for e -learning , but not all provide the 

process of distance learning in the complex. Functions such as support for reporting, 
development and modification of schedules, synchronization of calendars are not 

supported by all systems . 
In times of global informatization of all spheres of life, it is especially important to 

support advanced technologies and encourage users to work and study in distance 
systems with the organization of interactive interaction. This is the conduct of on-line 

meetings, presentations, negotiations, meetings, and the organization of web -
conferences, reports, lectures, training seminars and trainings. Today, only some of the 

remote systems can support these functions, and therefore choose the best should be 
primarily from such systems. It is clear that the more functions the system is able to 

adequately support, the more expensive it is. In addition, the price is also affected by 
the popularity of the developer and the prevalence of the system. 
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FEATURES OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN GERMANY 

ON THE EXAMPLE DAA 
Ukraine's integration into the international educational space is carried out taking 

into account ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area [1]. There are “a set of standards and guidelines for internal 
and external quality assurance in higher education” [1]. 

European educational institutions use ESG taking into account national 
peculiarities. An indisputable condition and driver of the development of national 
education is to improve its quality on the basis of criteria that are integrated and meet 
the European and global educational space. Ukraine has also implemented these 
guidelines in the documents accompanying the accreditation of educational programs. 
Assessing the level of quality of higher education and developing directions for its 
improvement is the task of accreditation. 

If we examine the official website of the DAA German Employees Academy [2], we 
note that the requirements that are new for Ukrainian higher education institutions 
are common practice for European ones. Yes, there are goals, values, proposals for 
applicants, employees, quality, innovation, labor market, partnership and 
organizational decisions. 

It is interesting to emphasize the partnership in all areas and focus on the 
requirements of the labor market. According to the first, it is determined that the one 
who develops proposals for further training, focused on the future and the labor 
market, depends on reliable cooperation with competent partners. This applies not 
only to companies that conduct internships for our participants and hire many trained 
professionals. This is a variety of cooperation relations - for example, in the context of 
model tests, research projects and joint projects with European partners. The second 
area, which is rather poorly represented in Ukrainian higher education institutions, is 
devoted to the labor market. It contains: close monitoring of the regional and national 
labor market is the basis for the development of educational concepts. This is due to: 
regular customer surveys; close contacts with companies, professional associations 
and research institutions focused on application; coordination of our range of courses 
with clients; technical and media infrastructure that meets modern operational 
standards; market-oriented, action-oriented and adult-oriented qualifications that 
consistently contribute to the acquisition of key qualifications; inclusion of operational 
experience; regular evaluation of services. 

Another important requirement of employers is the development of soft skills. For 
example, in the 2000s, relevant courses began to appear in the programs of classical 
Western universities. There are training centers that specialize in soft skills training 
and offer comprehensive programs. 
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As for the experience of Germany, for example, most educational institutions have 
realized the need to prepare their graduates for the situation in the labor market. Thus, 
the curricula of 80 percent of German universities include seminars and trainings on 
the acquisition of soft skills or, as they are called, "key competencies". Munich 
University of Applied Sciences offers seminars on project organization and 
information management. DAA German Employees Academy offers courses for 
corporate clients in human resource management and staff development, which 
provide and ensure the development of soft skills. 

Thus, we can conclude that domestic higher education institutions are gradually 
approaching the requirements of the ESG and acquire the positions that are familiar to 
German educational institutions that integrate the Ukrainian education market and 
the European one. 

References: 
1. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ, РЕАЛІЇ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания 

истинного мира»»  саме  таким був ієрогліфічний надпис на піраміді Хеопса. А  
допомогти людству пізнати істини світу та навчити раціонально користуватися 
природою зможе тільки якісна освіта. Вчитися щоб жити, вчитися впродовж 
життя щоб існувати - така парадигма сучасної освіти. Однією з вирішальних у 
цьому процесі є інженерна освіта, яка є локомотивом, рушійною силою 
технічного прогресу, розвитку промисловості, сільського господарства та і 
економіки у цілому. Не завадить навести ще одну мудрість невідомого автора,  
яка написана  на вході до  Стелленбоського университету (ЮАР): «Уничтожение 
любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего 
радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и 
разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты умирают от рук таких 
врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук 
таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких 
юристов и судей. Крах образования - это крах нации»  

А що ж відбувається з інженерною освітою в Україні? Які маємо здобутки за 
роки незалежності? Як впливають на якість освіти ті трансформації які 
відбуваються в Україні  останніми  роками?  Бо назвати їх реформами дуже 
важко та і неможливо.  Сучасний світовий рівень розвитку інформаційного 
суспільства ставить нові вимоги до фахівця будь якої галузі, серед яких 
основними є висока фундаментальна підготовка, професіональна компетенція, 
володіння інформацією, комп’ютерними технологіями, бути мобільним  та 

https://daa.de/ueber-die-daa/leitbild
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здатним навчатися протягом усього життя. А чи готують наші заклади вищої 
освіти  таких фахівців?  У травні 2005 року під час Бергенської конференції 
Україна приєдналась до Болонського процесу, основна мета якого полягає у 
створенні  єдиного європейського простору вищої освіти, термін чого 
передбачався у 2010 р. а потім було перенесено  на 2020 р. Після приє-днання 
України до Болонського процесу вища освіта в Україні перейшла на кредитно-
модульну систему (КМС) організації навчального процесу та трирівневу 
підготовку фахівців. У зв’язку з переходом на КМС організації навчального 
процесу у вищій школі, у тому числі і аграрній, біля 50 % передбачених 
програмою навчання питань з базових, фундаментальних дисциплін винесено 
на самостійне опрацювання студентами. При цьому значно скорочена кількість 
аудиторних годин відведених на вивчення природничих, фізико-
математичного циклу  дисциплін, які закладають основи, формують базу 
професійних знань майбутніх фахівців інженерії народного господарства. 
Частину дисциплін  п’ятого року навчання перекинуто на попередні чотири 
роки, ущільнивши інші дисципліни базової, загальнотеоретичної підготовки.   

А вже у 2014  році вийшов наказ МОН України № 1050 від 17.09.2014 р., 
«Визнати таким, що втратив чинність наказ МОН України від 30.12.2005 №774 
« Про впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу». 
Україна практично вийшла із Болонського процесу бо ця модель не 
запрацювала.  Але нічого не було повернуто у початковий стан 2005 р. Меланж    
систем залишився, та ще і в багатьох вишах  ліквідували  поточні модульні 
контрольні заходи  знань сту-дентів при значній кількості матеріалу дисциплін  
винесених та залишених на самостійне опрацювання. Скорочено число 
розрахункових, курсових  робіт, які і складають основу самостійної роботи 
студентів. Це і багатого іншого  нанесло велику шкоду рівню знань та і якості 
інженерної підготовки.  Видатні засновники інженерної освіти Тимошенко С.П., 
Крилов О.М.  постійно  наголошували [3-6], що «удовлетворительное 
инженерное образование требует предварительной  подготовки в таких 
фундаментальных предметах, как математика, механика, физика. Наличие 
хорошей математической подготовки в школе позволяло начинать 
преподавание  фундаментальных дисциплин на достаточно высоком уровне 
уже на первом курсе и дать студентам достаточную подготовку по фун-
даментальным дисциплинам в первые два года. Последние три года 
использовались для изучения инженерных дисциплин». А тому, у тій ситуації, 
яку зараз маємо у вищій інженерно-технологічній освіті в Україні,у  тому числі і 
аграрній, сьогодні не стоїть питання, варто чи ні використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології при організації  навчального процесу 
[1].  

Цей напрямок в організації навчального процесу, безумовно, має суттєву 
вагу та  необмежені перспективи, що в свою чергу потребує вирішення цілої 
низки питань, серед яких матеріально - технічне, кадрове  забезпечення, 
обмежений фонд комп’ютерних класів, об’єму  аудиторних годин і таке інше. Та 
й перш ніж використовувати ІТ в інженерних розрахунках необхідно мати 
відповідні базові знання, не маючи яких можна отримати  некоректні а то і 
хибні результати.  Сама ж  система  освіти інерційна, навіть консервативна, та 
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має в Україні свої глибокі та добрі традиції, про які  писав у своїх спогадах С.П. 
Тимошенко, науково-педагогічна діяльність якого протягом 50 років пройшла  у 
багатьох  дер-жавах Європи та Америки [4-6]: “ Грунтовна підготовка з 
математики і основних технічних предметів давали нам величезну перевагу 
перед аме-риканцями, особливо, в розв’язанні нових нешаблонних задач”. 
Фундаментальність інженерної освіти в Україні останніми роками поступово 
втрачається [2,3].  

Сучасна парадигма освіти ХХ1 століття полягає не в прагматичному 
отриманні освіти на все життя, а в освіті впродовж усього життя. І саме фахівець, 
який має міцну та надійно закладену базу, фундамент, зможе продовжувати та 
розвивати свою справу, коректно використовувати і розвивати ІТ. Машини, 
технології дуже стрімко змінюються, оновлюються швидше в рази ніж 
покоління. Це ще раз підтверджує необхідність закладання міцного 
фундаменту, надійної бази, маючи яку фахівець зможе мобільно 
переналаштовуватися, орієнтуватися та адаптуватися до будь - яких 
швидкозмінних ситуацій.  

Починаючи з 2011 року  на кафедрі теоретичної механіки, опору матеріалів і 
матеріалознавства  на інженерно - технологічному  факультеті ДДАЕУ  
викладають варіативну дисципліну “ Основи комп’ютерних розрахунків в 
інженерній механіці ”. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення та 
формування у майбутніх фахівців аг-ропромислового виробництва знань та 
навичок у галузі виконання комп’ютерних розрахунків в задачах інженерної 
механіки. Під час опанування дисципліни  студенти оволодівають  поняттями та 
азами ІТ, комп’ютерних методів розрахунків елементів конструкцій і деталей 
машин промислового та  с. г. призначення  на міцність, жорсткість та стійкість. В 
основу дисципліни та розрахунків покладено програмний комплекс «Ліра». Але 
застосовуючи ІТ потрібно не забувати, на чому ще у свій час наголошував 
В.І.Феодос’єв [7]  , що ІТ є інструментом, що допомагає та спрощує роботу 
інженера, науковця та не звільняють їх  від знання основ, бази інженерії, 
логічного мислення та інженерної інтуіції.  А тому, рефор-муючи систему вищої 
інженерної освіти, не треба втрачати кращих здобутків національної системи 
вищої інженерної освіти минулих часів, і, в першу чергу,  її фундаментальності.  

До формування фундаменту інженера необхідно повернутися обличчям.  
Якщо закладемо майбутнім фахівцям інженерії якісний, надійний фундамент, 
інженерний базис, призвичаїмо до самостійної роботи та освіти впродовж 
життя, якщо навчимо їх мислити та вчитися, то це і буде запорукою якості 
інженерної освіти, запорукою майбутніх успіхів та перспектив розвитку не 
тільки інженерної галузі а і усієї економіки України. У протилежному випадку 
марно сподіватися на перспективи розвитку інженерної освіти, промисловості, 
АПВ та і економіки України. Автор передмови  до книги Тимошенко С.П. 
професор Луканін В.Н. писав [5] , що “часом є багато дій, які руйнують вищу 
школу, причому відбувається це часто під знаком реформ та красивих  гасл  
надання вищій школі нової якості…  Оцінки стану сучасної вищої освіти 
приводять нас до висновків недопустимого заперечення минулого. Минулі 
досягнення краще доповнювати новими мотивами, ніж різко переходити на 
нові принципи побудови вищої освіти, новизна яких у ряді випадків є 
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гаданою…”. В умовах глобалізації світу, переходу до нової інформаційної епохи  
ключові ін-телектуальні професії все більше стають масовими, а інвестиції у 
сферу освіти, у розвиток інтелектуального людського потенціалу самими 
ефективними та прибутковими.  Фахівець  ІТ  принесе значно більше користі, 
якщо матиме якісну базову, фундаментальну освіту відповідного  фаху.  

Недарма у деяких закордонних інженерних ВНЗ існують навіть факультети 
фундаментальних наук  [8]. А ми с недалекоглядних позицій миттєвого 
прагматизму скорочуємо аудиторні години з фундаментальних дисциплін,  
об’єднуємо предмети, кафедри, факультети, вроді  оптимізуємо, покращуємо та 
підвищуємо тим самим некомпетентність наших майбутніх інженерів, 
науковців. Зникають у технічних ЗВО кафедри вищої математики,  теоретичної 
механіки, а теоретична механіка  є основою, таблицею множення для інженера 
будь якого фаху.   Ці, і не тільки, новації скоро  призведуть до того, що зникнуть  
з університетів механіко-математичні, фізико-технічні  факультети, які є 
авангардом, локомотивом  підготовки математиків, механіків, фахівців і  
науковців інженерії.   Та й про роботу з літературою, підручниками забуваємо. 
Вроді все вирішує діджіталізація. Але все це по-милково, на що ще  у свій час 
влучно, як було вже наголошено, сказав В.І.Феодос’єв автор відомого 
підручника з опору матеріалів. А ведемо мову про антиплагіат, неформальну і 
інформальну, дуальну освіту, вибіркові дисципліни, доброчесність, мову.  А 
велика кількість студентів не може, на жаль, опанувати  самостійно навіть той 
простий матеріал, який наведено  у шкільному  підручнику, бо шкільна 
підготовка в Україні зараз на досить низькому рівні, про що свідчать і 
результати ЗНО 2018,19 і 20 років.  

А де бажаючі студенти можуть придбати підручники та чи друкують їх 
масово зараз в Україні? Так у Дніпрі замість існуючого раніше  будинку книги 
спочатку було казино а зараз страхова компанія. Замість науково - технічної 
книги на центральному проспекті Дніпра зараз магазин «Цитрус»  з  гаджетами 
та електросамокатами виробництва КНР, а кафедра електроприводу НТУ 
«Дніпровської  політехніки» ( нещодавно Національний гірничий університет) 
опановує мехатроніку на базі лабораторії створеної при підтримці  Інтерпайпа  
В.М.Пінчука, де студенти ДП вивчають основи промислової автоматизації і 
програмування контролерів на німецькому обладнанні Fishertechnik. І це 
вважається великою новацією! А де українське кафедри електричних машин та 
електроприводу ДП ? Чому використовуємо китайське, німецьке? Це і є 
відповідь на риторичне питання про результати вищої інженерної освіти в 
Україні, сучасна тенденція якої  полягає у підготовці «користувачів, споживачів 
та спостерігачів»  закордонних машин та технологій а не розробників та 
будівників  власних. Така ж ситуація відбувається і в АПВ, де опановують 
комбайни і техніку закордонних виробників Claas, John Deere та інших.  А у 
відомому раніше  будинку, музеї  науково-технічних досягнень промисловості 
на вул. В.Вернадського (Дзержинського)  розташовано супермаркет «Новий 
світ» імпортної сантехніки для ванних кімнат та туалетів.  

Відомий фахівець інженерної справи та освіти, академік Крилов О. М. (1863-
1945), якому і належить формулювання сучасної парадигми освіти - освіта не на 
все життя а протягом усього життя, наголошував, що “жодна школа не може 
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випустити закінченого фахівця. Фахівця творить його власна діяльність. Треба 
лише, щоб він  умів учитися, вчитися все життя.  Для цього школа повинна 
прищепити йому культуру, любов до справи, до науки. Він повинен винести з 
неї основи знань, критично їх засвоїти; повинен знаходити знання, яких йому 
бракує; знати, де їх можна знайти  та як ними скористатися ”.  Помилки, 
непослідовні,  непродумані, не фахові  дії  в організації та реорганізаціях  
освітнього простору і процесу  коштують суспільству дуже дорого.  Так воно і є, 
що  ми і спостерігаємо зараз по стану та розвитку нашої системи інженерної, у 
тому числі і аграрної, освіти та і економіки України.  На жаль сучасні молоді 
реформатори в Україні не враховують набутий досвід минулих років  та реалії. І 
це прикро.   А в якому стані зараз маємо нашу шкільну освіту з реформами 
міністра освіти без належної освіти та досвіду! Як показало ЗНО у 2018 році, 
багато випускників середніх шкіл  не  володіють елементарними знаннями з 
математики, фізики та навіть державної української мови.   

У 2019 році велика кількість учасників ЗНО не змогли спростити 
математичний вираз  [(2а + 2) / 2].  Третина учасників ЗНО у 2018 році, а саме 
102 000, набрали мінімальний бал 100, що свідчить про «шаленні» успіхи 
останніх псевдореформ освіти в Україні. Все це результати безглуздих, 
нефахових  реформ шкільної освіти в Україні. А потім маємо і відповідний 
контингент студентів у ЗВО. Теж саме відбувається і у вищій інженерній освіті, 
шаленими темпами деградують, не набираючи студентів, технічні виші,  
фізико-технічні, механіко-математичні факультети класичних університетів – 
мозок, локомотиви інженерії. Як би ми не змінювали назви міст, вишів, 
факультетів, кафедр, нічого корисного це не дає та і не  дасть.  

А які ж маємо здобутки  при дистанційній формі навчання під час 
карантину  та чи можна це назвати освітою  в умовах і реаліях в Україні? 
Питання це риторичне.  Да,  можливо мати результат але при досить жорсткій 
підсумковій формі контролю набутих дистанційно знань під камерами, як  на  
ЗНО. Але  у ЗВО в Україні  маємо вибір без вибору. Бо відраховування  
непрацюючих студентів, які не підтвердили дистанційно отриманих знань,  веде 
до скорочення  штату  викладачів.  І дуже  прикро читати деякі  матеріали з  
переможними відгуками  про безмежні можливості онлайн-навчання, 
посилення взаємодії викладача і студента.  Поверхнево, онлайн-навчання це 
величезний крок назустріч новому, це якісний прорив в освітньому процесі в 
університетах. Тільки результат  дистанційної освіти у підсумку зовсім інший і 
набагато гірший, ніж в очному форматі.  

Тут згадується притча про спів солов’я, який навчався в університеті  
культури  очно,  та горобця, який проходив на-вчання дистанційно, заочно. 
Чому саме ця притча, бо Інна Костиря з Київського національного університету 
культури і мистецтв  написала у свої колонці у фейсбуці  « Карантин дає 
можливість Україні зробити якісний прорив  в онлайн-навчанні».  Мабуть в 
КУКі в онлайн режимі більш ефективно навчають співати та танцювати 
майбутніх фахівців культури.  А  голова парламентського комітету по питанням 
освіти і науки  в Верховній Раді України  Сергій Бабак  сказав, що  
«дистанционное  и онлайн-обучение  не могут заменить очное образование, они 
могут быть дополнительным инструментом  для получения знаний. 
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Образование в Украине не готово технологически к переходу на 
дистанционный формат. Дистанционное образование может быть выходом в 
условиях пандемии. Это хоть какой - то элемент доступа к знаниям».  Ця 
коректна, фахова  оцінка Сергія Бабака ще раз підтверджує думку В.І Феодос’єва 
[7], яку він висловив 50 років назад  у 1969 році. Да, дистанційно можна при 
наявності великого бажання та дієвого контролю отримувати другу якісну  
освіту, знайомитися дистанційно з науковою статтею і багато іншого. Це 
вимушена форма. Але від неї дуже мало користі при сліпому контролі  навчання 
школярів, студентів, особливо молодших курсів, а, якщо відверто,  то в 
переважній більшості випадків  більше шкоди ніж користі. Не усі учасники 
процесу навчання мають відпо-відну техніку, надійну мережу та і відповідальне 
відношення.  Результати дистанційної форми навчання неважко перевірити 
шляхом очного спілкування та відомого дієвого контролю отриманих 
дистанційно знань. 

Висновки. Для виходу з цього стану, покращення якості інженерної освіти, 
на мою думку, необхідно два перших роки навчання, під час яких закладається 
база, фундамент фахівця, зробити недоторканими, особливо це стосується 
фундаментальних дисциплін, а години, відведені на варіативну частину, 
спрямувати на підвищення рівня знань та навичок недоотриманих у школі. 
Одним із необхідних та  дієвих заходів покращення інженерної освіти є 
підвищення статусу базової, загальнотеоретичної,  фундаментальної складової, 
на чому наголошено і в роботі [3], а саме,  наголошено на «низкий уровень 
общетеоретической подготовки и слабую связь отдельных дисциплин, 
составляющих систему инженерного образования…. их нацеленность не на 
преподавание фундаментальных основ соответствующих научных дисциплин, а 
на рассматривание в узком смысле «практическое применение» отдельных 
(хотя и важных) приемов расчета и конструирования…».  Проведений аналіз 
сучасної системи вищої інженерної освіти  в Україні показує, що, з позицій 
миттєвого прагматизму для усіх рі-внів підготовки,  інженерна освіта все більше  
набирає тенденцію підготовки «користувачів, споживачів та спостерігачів» 
закордонної техніки, машин  та технологій а не генераторів та будівників 
власної. Відмова від принципу фундаментальності, який визнано сьогодні у 
всьому світі головною умовою успішності функціонування вищої інженерної 
освіти, означатиме деградацію, стрімкий рух України до освітнього колапсу, 
неминучого при ігноруванні світових тенденцій  розвитку освіти. Та і на великі 
наукові здобутки у цьому випадку марно сподіватися.  Вважаємо, що не 
припустимо втрачати, відходити від набутого унікального досвіду вітчизняної 
системи інженерної освіти минулих часів, і в першу чергу її фундаментальності. 
Як заповідав Т.Г.Шевченко “Учитесь, читайте, чужому навчайтесь й свого не 
цурайтесь”. Дійсно мудра заповідь, яка  і сьогодні є актуальною для сучасної 
інженерної освіти в Україні.  
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ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT 

OF E-LEARNING IN CHINA 
In the 1990s, with the development of Internet technology, E-learning rose all over 

the world, spreading from North America to Asia. China's E-learning has developed 
rapidly since 2000, till March 2020, the number of E-learning users has reached 423 
million. In the process of rapid development of E-learning in China, there are also the 
following problems. 

1.There is obvious imbalance in the development of E-learning in China among 
regions, areas and schools, which is reflected in infrastructure, teaching resources, 
teachers etc., as the data published by IResearch, the Southeast of China is better than 
rest parts of China, such as Guangdong, Zhejiang, Shandong and Jiangsu account for 
36% of China's users, and Shandong’s average online study is 77 hours, 
underdeveloped areas Gansu’s is less than 50 hours. In addition, the digital gap caused 
by family capital has brought new unfair phenomenon of education. As the 
questionnaire survey data by Northeast Normal University, 5.98% students can not 
study online in China, the rural areas are higher by 8.07%. The factors that affect their 
inability to study online are lack of home computer (47.16% in urban areas and 70.18% 
in rural areas), or lack of network access (7.61% in urban areas and 14.42% in rural 
areas). 

2.The inconsistency between capitalization operation of online platform and 
education goal. Because the construction, operation and maintenance of online 
education platform need huge capital and human cost, which can not be borne by the 
school itself, so in China, online platforms are all constructed and operated by social 
capital, such as Tencent classroom, MOOC of China University, etc. The goal of 
education is to cultivate the positive, curious, focused and critical spirit of the educated, 
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and more importantly, independent thoughts and habits, but the logic of the online 
platform is to make profit, which needs passive, introspective, credulous users and 
consumers. On the other hand, educators often need to make educational videos 
according to the requirements of the platform, so that the systematic problems and 
knowledge system are often deliberately divided into small fragments to adapt to the 
fragmented browsing habits of users, the user's immersion replaces the learners' 
critical thinking, and the profound theory leaves only the superficial image. MOOC 
capitalization also cater to the users, and publish more profitable courses, such as IT、
vocational training, while the number of social humanities courses shows a downward 
trend. 

3. The large-scale use of E-learning creates psychological and emotional barriers 
between teachers and students, causing the lack of educational sociality. 

4.The teaching system of E-learning, such as teaching management, supervision 
and evaluation, is not perfect. There are lots of problem for districts and schools on 
teaching management and supervision without an appropriate online teaching system. 

5.There is a trend of technology determinism in the development of E-learning. 
Pragmatism values permeate all aspects of education intervened by nature science, 
People's understanding toward technology has fallen into “instrumental rationality”, it 
has changed the concept of human oriented education. 

6.The results are disappointing for applying MOOC, and people begin to reflect on 
its significance for higher education. Since 2005，there are over 6000 online 
platform, half of which was run by 69 independent organizations. Only 20% of them 
provide training to faculties. Education evaluation more dependent on whether user's 
curriculum fulfillment. Moreover, the high dropout was concerned, according the 
statistics by Guoke company, only 6% students finished all the curriculum selected by 
themselves.  

To sum up, from a worldwide perspective, the number of E-learning platforms and 
users is increasing year by year, the development of technology promotes the reform of 
education. E-learning, as a new education mode, is widely used in modern education 
activities with highly efficient knowledge distribution. On the other hand, through the 
analysis of the E-learning problem existing in China, we should also see that while 
pursuing scale and efficiency, we must concentrate on how to solve “the new education 
unfairness” by using of E-learning, how to balance the profit requirements of business 
capital and the achievement of education goals, and how to realize effective 
communication between teachers and students on platform. Although technology can 
help to enrich the means of education and improve the efficiency of learning, it is still 
an external factor, the decisive factor of education’s success is still determined by 
education itself. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Карантинні обмеження потребують не тільки розуміння, а й  сучасних 
підходів до організації освітньо-виховного процесу при викладанні економічних 
дисциплін у вищих навчальних закладах. Основним трендом   є зміна  
економічної поведінки студентської молоді  в напрямку розвитку в неї 
професіоналізму, готовності до ризику, вміння розв’язувати проблеми в 
нестандартних ситуаціях, інших ціннісних орієнтацій і вимог, що ґрунтуються 
на економічному способі мислення. 

За умов застарілої  системи освіти потреба у формуванні сучасного 
економічного мислення була відсутня. Протягом  тривалого часу в роки 
панування адміністративно-командної економіки нічого не треба було 
вирішувати самостійно. Молодь не почувала себе безпосереднім учасником 
соціально-економічних процесів. Вона фактично не впливала на хід основних 
подій в суспільстві, студентству не треба було виявляти творчу активність, 
здійснювати  вибір свого місця у вітчизняній соціально-економічній системі. 

За сучасних ринкових відносин молодь все більше починає усвідомлювати 
не тільки цінність свободи вибору, а й власну відповідальність, що пов’язана з 
цим вибором. Вже підчас  навчання здобувачі вищої освіти стають перед 
вибором – зайнятись власним бізнесом, чи працювати за наймом на 
підприємствах чи в фірмах різної форми власності. Молодь обирає свою долю і 
долю своєї родини. 

Отже, в сучасних умовах економічне мислення студентської молоді – це не 
просто накопичений багаж знань, а здатність їх засвоїти, використати на 
практиці, тобто формування моделі особистої  економічної поведінки. 

В сучасному освітньо-виховному процесі, особливо в умовах карантинних 
обмежень, нагальним стає завдання саморозвитку, самоосвіти, 
саморегулювання, мобільності  особистості, її здатності відповідати на виклики  
соціально-економічної системи. Учасники освітньо-виховного процесу не 
можуть передбачити всі проблеми та  ситуації, які доведеться  подолати на 
практиці.  Але викладачам необхідно максимально забезпечити потенційні 
ресурси особистості здобувачів вищої освіти для самоорієнтації та 
саморегулювання в різних ситуаціях сучасної вітчизняної та світової ринкових  
економік.  

Економічна освіта в сучасних умовах повинна включати засвоєння 
економічних знань, перетворення їх у переконання та навички реалізації знань 
на практиці. Однією з основних умов ефективної організації освітньо-виховного  
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процесу  є застосування  мотиваційних методик навчання з боку професорсько-
викладацького складу та активність студентської молоді. Вибір методики  
навчання формує  рівень мислення молодіжної аудиторії. Найважливішим 
принципом викладання економічних дисциплін, на наш погляд, є принцип 
застосування різних методів та прийомів навчання та контролю якості знань. 

В умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання, на наш 
погляд,  в процесі викладання економічних дисциплін слід застосовувати 
різноманітні форми самостійної діяльності здобувачів вищої освіти, такі як 
робота з підручниками та навчальними посібниками, реферування лекційного 
матеріалу та проблемних ситуацій, виконання індивідуальних завдань, 
самоперевірка шляхом розв’язання задач, тестів, кросвордів, складання схем, 
участь у дистанційній діловій грі, робота з інтернет-ресурсом, рецензування та 
перевірка виконання завдань інших здобувачів вищої освіти  свого та молодших 
курсів навчання. Зазначені методи організації самостійної роботи потребують 
від професорсько-викладацького складу  кропіткої  праці щодо розробки  
системи тестів, багатоваріантних завдань, економічних вправ з урахуванням  
специфіки вишу, різного рівня підготовки студентської аудиторії, використання 
комп’ютерної техніки,  інтернет-ресурсу. 

Викладач має бути творчим у виборі навчального матеріалу, постійно 
оновлювати його з урахуванням останніх досягнень економічної науки та 
сучасних ефективних методів розв’язання економічних проблем, способів 
викладання, тому що успіх освітньо-виховного процесу  значною мірою 
залежить від методики викладання. Викладач повинен професійно 
висвітлювати не тільки зміст предмету, а й методи  здобування та обробки 
економічної інформації і фактів. Сучасна методика викладання економічних 
дисциплін, на наш погляд повинна ґрунтуватись на передових сучасних 
вітчизняних та світових дослідженнях  історії, філософії, соціології, психології, 
логіки. 

В сучасних умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання 
викладачі та здобувачі вищої освіти повинні постійно вдосконалювати свої 
навички використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі. В цій 
проблемі є і економічна  складова, яка пов’язана з матеріальним становищем 
певної частини студентської молоді та їх родин, які не можуть придбати 
необхідної техніки, або не мають можливості її використання з причини 
проживання в місцевості не забезпеченої  інтернетом. 

Такі негативні реалії  потребують плідної роботи та постійної уваги з боку 
профспілкових організацій вишів, органів студентського самоврядування, 
місцевої влади, депутатського корпусу, тому що ефективне функціонування 
навчальних закладів всіх ланок освіти в сучасних умовах  потребують постійної 
уваги державних та громадських інститутів. 

Таким чином, в сучасних умовах викладання економічних дисциплін у 
вітчизняних закладах вищої освіти існують ефективні методики, які дозволяють 
здобувачам вищої освіти  отримати якісну підготовку і бути 
конкурентоспроможними  на вітчизняному та світовому ринку праці і 
відповідати сучасним потребам  соціально-економічного  прогресу.  
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КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ СИТУАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД 
СТРЕСУ, СПРИЧИНЕНОГО ВИМУШЕНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ 

ДИСТАНЦІЄЮ 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає психічне здоров’я 

як «стан благополуччя, в якому людина може реалізувати свій власний 
потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і 
плідно працювати, мати можливості робити внесок у життя своєї спільноти» [1]. 

Як бачимо, COVID-19 зруйнував більшість передумов психічного здоров’я та 
став причиною психічного й емоційного перенавантаження, а також 
довготривалого стресу, який має різні форми прояву: тривога, відчуття 
самотності, безпорадність, конфлікти, прокрастинація, втрата перспектив, 
депресія, роздратування, агресія, страх за своїх близьких, втрата віри у себе, 
зниження рухової активності, збільшення ваги, апатія, безсоння, надмірне 
споживання алкоголю та тютюну, страх захворіти тощо [2; 4; 9].  

Стрес – це реакція організму на подразнення, де подразником є ситуація. В 
нашому дослідженні основним подразником є вимушена соціальна дистанція 
та соціальна ізоляція внаслідок поширення коронавірусної інфекції. У фаховій 
літературі існує безліч визначень стресу, проте однією з найавторитетніших є 
теорія, запропонована Г. Сельє. Він вважає, що всі організми мають механізм, 
який відповідає за підтримання рівноваги і внутрішнього балансу, але за умови 
дії зовнішніх подразників рівновага може порушитися. Організм 
пристосовується до подразників за допомогою порушення, яке і є стресом [3].  

Передумовою виходу із стресового стану та послаблення психологічного 
дискомфорту в умовах соціального дистанціювання є критичне ставлення до 
ситуації. У психології існує термін «критичне сприйняття життєвих ситуацій», 
введений Т. Голмсом та Р.Раге (Т. Holmes, R. Rahe), який зараз набув особливої 
актуальності [6].  

Вчені наголошують на необхідності аналізувати процеси, що відбуваються. 
Ми поділяємо погляди американського психолога Л. Лазаруса, розробника 
когнітивної концепції стресу. Він надавав особливого значення когнітивним 
процесам в оцінці стресу і стверджував, що стрес – це не просто зустріч з 
об’єктивним стимулом, вирішальне значення має його оцінка індивідом. Він 
розглядав стрес як результат суб’єктивної оцінки шкідливого стимулу [8]. 

Теорія Л. Лазаруса набула ще більшого значення в період вимушеної 
соціальної дистанції, спричиненої К-19. На підтвердження цієї думки 
звернемося до актуального дослідження щодо впливу домашнього карантину 
на психіку, проведеного одним із найавторитетніших медичних журналів „The 
Lancet“. У дослідженні взяли участь 20 тис. респондентів. Результати 
підтвердили, що реакція на стрес залежить від власних когнітивних процесів та 
оцінки заходів щодо запобігання розповсюдженню інфекції. Чим більше 
правдивої інформації людина отримує та аналізує, тим більше вона схильна до 
того, щоб сприйняти усі соціальні заходи дистанціювання (hommeoffice, 
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homeschooling) як свої власні та поставитися до них як до «альтруїстично 
вмотивованої самоізоляції» [7].  У рамках онлайн-опитування (09-16 лютого 
2021 р.) «Вплив вимушеної соціальної дистанції на психологічний стан 
здобувачів вищої освіти» ми запитали, чи вважають себе студенти, тобто 
здобувачі вищої освіти, достатньо поінформованими щодо пандемії. В 
опитуванні станом на 16 лютого 2021 року взяли участь 230  респондентів. 

54,3% студентів, як показали результати, вважають себе добре 
поінформованими та ще 41,7%  - достатньо поінформованими. Тобто 96% 
опитуваних слідкують за подіями та ситуацією, спричиненою 
розповсюдженням К-19. Це свідчить про активну соціальну позицію, 
небайдужість, критичне ставлення до ситуації, відстеження перебігу подій, 
усвідомлене ставлення до нових реалій життя в умовах фізичного та 
соціального дистанціювання.     

 
Доречним є звернення до концепції німецького психоаналітика Г. 

Хартмана, який ввів термін «вільна від конфліктів сфера Я» [5]. Проектуючи 
цей термін на ситуацію вимушеної ізоляції та соціальної дистанції, можемо 
назвати цей вид адаптації «вільна від стресу соціальної ізоляції сфера Я». 
Дослідник вважає, що процеси сприймання, мислення, мови, пам’яті, творчості 
можуть бути вільними від конфліктів (в нашому контексті від стресів).  

Отже, ми повністю поділяємо думку науковців та вважаємо, що критичне 
сприйняття пандемії К-19 допомагає сформувати об’єктиву картину подій, 
реально оцінити ситуацію та закріпити адекватну поведінку в умовах соціальної 
дистанції. Набуття таких навичок є необхідним для забезпечення психологічної 
безпеки, підвищення рівня психологічної грамотності населення, що має 
позитивний вплив на психічне здоров’я. Це означає, що існує зв’язок між рівнем 
поінформованості та рівнем стресу.  

У подальших публікаціях ми розкриємо інші аспекти проблематики, а 
також представимо результати апробації психологічного тренінгу «Мистецтво 
стресостійкості в умовах вимушеної соціальної дистанції», який було 
розроблено та апробовано відповідно до завдань дослідження «Потенціал 
вищої освіти в умовах пандемії: глобальний, європейський, національний 
вимір» (реєстраційний номер проекту: 2020.01/0172), яке проводиться у рамках 
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конкурсу наукових та науково-технічних проектів «Наука для безпеки людини 
та суспільства» за ініціативи та фінансової підтримки Міністерства освіти і 
науки України та Національного фонду досліджень.  
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Ю.В. Журавльов, кандидат технічних наук, доцент 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

м. Харків, Україна 
ТЕХНОЛОГІЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ 

ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ НАВЧАННЯ 
У 2012 році на електронному ресурсі журнала Forbes було визначено п’ять 

головних напрямків, які змінять технологію освіти: дистанційна освіта, 
персоналізація освіти, гейміфікація, інтерактивні підручники та навчання через 
комп’ютерні відеоігри. Чотири з цих трендів належать саме до гейміфікації [1].  

Найбільш цитованим визначенням гейміфікації є визначення професора 
бізнес-школи Wharton при Університеті Пенсильванії  (США) Кевіна Вербаха: 
“гейміфікація – це використання ігрових елементів та ігрових механік в 
неігровому контексті”. Основна ідея гейміфікації  полягає в використанні  
мислення і динаміки гри для застосування в існуючих освітніх програмах з 
метою підвищення мотивації при засвоєнні теоретичних та практичних завдань 
її освітніх компонент. Кевін Вербах запропонував методику впровадження 
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гейміфікації у вигляді  певних послідовних кроків: “визначення цілей 
гейміфікації -  визначення дій, які вимагаються від учня – опис учня-гравця – 
створення циклів залучення – створення циклів просування – додавання 
розваги – вибір елементів гейміфікації” [2].  

В сучасній науковій літературі активно обговорюються питання 
використання гейміфікації для створення дистанційних освітніх курсів на 
різноманітних освітніх електронних ресурсах, таких як “Moodle”, “Sakai”, 
“BlackBoard”, “WebTutor”, “IBM Lotus Workplace Collaborative Learning” та інші 
[3]. Проте їх використання - доволі складний процес, який потребує спеціальних 
навиків. Якщо у молодих викладачів засвоєння та використання подібних 
систем не викликає певних складнощів, то більш літні викладачі з великим 
досвідом науково-педагогічної діяльності, проте менш гнучкі і мобільні в 
оволодіння новими інформаційними технологіями, не мають достатніх 
технічних навиків та не впевнено володіють сучасною обчислювальною 
технікою. Треба додати, що створення дистанційного курсу навчання це не 
тільки підготовка навчальних матеріалів та надання їм специфічної форми, але 
й створення та підтримка існуючих електронних освітніх ресурсів. Таким чином, 
з’являється розрив між спеціалістами-викладачами і технічними спеціалістами 
[4]. 

При створенні дистанційних навчальних курсів треба використовувати 
можливості мережі Інтернет, інших соціальних мереж з їх невичерпним 
обсягом інформації, в тому числі й освітнього характеру, сайти-блоги 
користувачів, де розміщується великий масив інформації. Ці можливості 
можуть представляти інтерес для викладачів, які позиціонують себе як звичайні 
комп’ютерні користувачі що не мають певних навиків програмування, проте 
яким необхідно самостійно створити дистанційний курс навчання в обмежені 
терміни. 

Зрозуміло, що однією з задач, з якою зіткнеться розробник подібного курсу, 
є таке викладання предметної області, яке зацікавить здобувача освіти і яке буде 
мотивувати його протягом освітнього процесу. Таким засобом, на нашу думку, є 
включення ігрових елементів в процес навчання. Тут в нагоді й може статися 
гейміфікація. 

Існує два види гейміфікації освітнього процесу: структурна і змістовна [4]. 
При змістовній гейміфікація ігрові елементи і ігрове мислення застосовуються 
для зміни змісту досліджуваного матеріалу, щоб представити його у вигляді гри. 
У структурній гейміфікації ігрові елементи застосовуються для переміщення 
студента за змістом досліджуваного матеріалу без будь-яких змін в ньому.  

Структурна гейміфікація більшою мірою підходить для вивчення технічних 
дисциплін - специфіка таких курсів як раз в тому, що вони припускають мало 
теорії і багато конкретних практичних завдань, які можна ранжувати, 
оцінювати і робити об'єктом спільної роботи студентів. 

При формуванні електронного навчального курсу для дистанційного 
навчання потрібно відпрацювати чотири основних складових: вивчення лекцій 
– проходження тестів – виконання практичних, самостійних та індивідуальних 
завдань – проходження певних видів контроля. 
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На першому етапі практичної реалізації технологій гейміфікації нами були 
відпрацьовані так звані “цикли залучення” та “цикли просування”. Як вже було 
визначено вище, метою гейміфікації є підвищення мотивації студентів до 
вивчення навчальної дисципліни. Оскільки навчальний матеріал уявляв собою 
суто теоретичний матеріал, знадобилися тести для самоперевірки, тому 
бажаною дією студентів було освоєння теорії і проходження тестів. Навчальну 
дисципліну “Інтелектуальна власність”, на базі якої була зроблена спроба 
використати технології гейміфікації,  вивчали здобувачі другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, тобто майбутні фахівці, що вже володіють 
вищою освітою і достатньою мотивацією до того, щоб вивчати дисципліну 
самостійно.  

Для реалізації “циклів залучення” було прийнято рішення розділити 
теоретичний матеріал на змістовні модулі, кожен з яких супроводжується 
невеликим тестовим завданням. Результати тесту відразу демонструються 
студенту, також існує шкала, що показує, на якій частині навчальної дисципліни  
він зараз перебуває. 

Через те, що навчальна дисципліна  невелика за обсягом ( 3 кредити ЄКТС), 
всі змістовні модулі  мали приблизно однаковий рівень складності. В якості  
“циклів просування” виступали завдання на самостійну роботу у вигляді 
кросвордів термінів та визначень,  один з яких наведений на рис.1 (складено 
автором). 

 
Рис.1 – Кросворд термінів та визначень, складений за допомогою оn-line 

сервісу Cross (режим доступу: https://cross.highcat.org/ru_RU/Ї) 
Після опанування нескладною технікою створення кросвордів, до цієї 

роботи були залучені здобувачі освіти, які власноруч створювали тематичні 
кросворди на базі нормативно-довідкової інформації для таких навчальних 
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дисциплін, як “Автоматизація технологічних процесів”, “Виконавчі механізми 
та регулюючі органи систем автоматизації”, ”Інтелектуальна власність” тощо. В 
якості такої нормативної бази використовувалися, наприклад, “ДСТУ 2226-93. 
Автоматизовані системи. Терміни та визначення”, “ДСТУ 2709-94. 
Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне 
забезпечення”, глосарій з навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” [5]. 

Слід прийняти до уваги досвід Комп’ютерної Академії “ШАГ” (м. Харків), де 
гейміфікація освітнього процесу базується на  електронному щоденнику Mystat. 
Це система, що дозволяє студенту в режимі реального часу бачити свої оцінки і 
рейтинг, домашні завдання, розклад занять та іспитів, а також мати 
цілодобовий доступ до навчальних матеріалів. За успіхи в навчанні і хорошу 
дисципліну студенти отримують внутрішню криптовалюту Академії – так 
званий “STEPCoin”. За накопичену криптовалюту у внутрішньому магазині 
Академії можна придбати навушники, мишки, клавіатури, флешки, спіннери, 
селфі-палки, футболки та інші корисні речі.   

Також, одним з цікавих прикладів використання технологій гейміфікації є 
навчально-наочний посібник “Інтелектуальна власність” викладачів 
Житомирського національного агроекологічного університету Іванюка О.В. та 
Литвинчука І.Л., особливістю якого є поєднання схематичного викладу 
основних теоретичних положень із комплексом практичних завдань 
різнопланового характеру [6].  

Ми проходимо лише перші кроки на шляху впровадження технології 
гейміфікації в освітній процес. Проте вже можливо зробити певні висновки. 
Гейміфікація сприяє підвищенню мотивації до навчання, його якості й 
результативності. Використання ігрових методик в освіті сприяє поліпшенню 
якості комунікації, зменшенню кількості конфліктів, стимулюванню до 
продуктивної навчальної діяльності. Гейміфікація освіти підвищує інтерес до 
неї, заохочує до конкретних дій і є комплексом мотиваційних навчальних 
методик [7].  
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року  

«Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19»  
[1] в Україні був  введений карантин, згідно якого було заборонено відвідування 
закладів освіти її здобувачами. Постала проблема проведення занять у 
здобувачів освіти у дистанційній формі за допомогою комп’ютерних технологій. 
Різні заклади вищої освіти застосовували різні навчальні платформи для 
організації дистанційної роботи: Google Classroom, Moodle, Edmodo, Мій клас, 
Classdojo та інші [2]. Найбільш поширеною в українських закладах вищої освіти 
виявився Moodle. Серед усіх наведених платформ у Moodle виявилось 
найбільше можливостей необхідних для дистанційного навчання в 
університетах: 

-за допомогою Moodle можна створювати окремі сторінки для кожного 
предмету; 

- зручно управляти створеними сторінками;  
- є можливість публікувати навчальні матеріали в різних форматах: аудіо, 

відео, текст, презентації; 
- до розміщених матеріалів можна давати доступ не всім, що дуже зручно в 

організації диференційованого навчання.  
Незважаючи на широкий спектр можливостей сучасних систем 

дистанційної освіти є деякі недоліки, які випливають при викладанні дисциплін 
технічного профілю. Розглянемо основні види занять та які виникають 
проблеми при їх організації. 

1. Лекції. Для організації відео-лекції можна використовувати різні 
програми, найбільш зручною з яких є Zoom [3]. Складність в проведені відео-
лекцій з технічних дисциплін полягає в створенні якісної презентації, в якій б не 
тільки викладався увесь необхідний матеріал, а й подавався в форматі, який би 
сприймався здобувачами освіти. Обмеженість часу Zoom-лекцій також додає 
складності викладанню технічних дисциплін. 

2. Тестування. Тестування знань студентів є невід’ємною частиною 
навчання, але в рамках викладання окремих тем складно створити тестові 
завдання, які б виключали можливість студентами «вгадати відповідь». 
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Створення тестів в яких потрібно дописувати відповідь або порівнювати 
рисунки та означення не завжди можливо в окремих темах. Також окремою 
проблемою при тестуванні є академічна доброчесність студентів [4]: через 
складання тесту тільки в окремий час проконтролювати проходження 
тестування саме самими здобувачами освіти неможливо.  

3. Лабораторні заняття. Проведення лабораторних робіт в дистанційній 
формі практично неможливо. Найбільш прийнятним є варіант проведення 
лабораторної роботи в формі практичної роботи з показом відео-роліку, в якому 
буде показано проведення лабораторного експерименту. Але навіть такий 
варіант має декілька недоліків: вже вказана вище академічна доброчесність 
студентів при розрахунках необхідних для виконання роботи, а також 
формальний характер виконання студентами роботи без розуміння суті. 

4. Практичні заняття. При викладанні технічних дисциплін основним 
інструментом навчання студентів є виконання ними практичних завдань, але в 
умовах дистанційного навчання проконтролювати хід виконання практичного 
завдання саме окремими студентами практично неможливо. Без контролю ходу 
виконання практичних завдань вони носять формальний характер. Також при 
викладанні окремих тем та питань потрібно навчити студентів виконувати 
завдання за певним шаблоном, що у свою чергу потребує виконання практично 
однакових завдань всіма студентами певної групи, що в умовах дистанційного 
навчання не сприяє академічній доброчесності студентів.  

Підсумовуючи все вищезазначене можна сказати, що практично всі 
проблеми при викладанні технічних дисциплін зводяться до  контролю 
виконання завдань саме певними студентами та проблеми виконання ними 
завдань без розуміння суті.   

Література: 
1. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-
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2. http://www.nmc.org.ua/platformi-ta-servisi 
3. https://content.hneu.edu.ua/s/Sx1eP17G- 
4. https://www.pdaa.edu.ua/content/pryncypy-akademichnoyi-dobrochesnosti 
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ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДСИСТЕМА СУЧАСНОЇ 

ІНЖЕНЕРНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
Роглядаючи сучасну інженерну картину світу, Д.Белл окреслює три 

технологічні революції. Перше, це винахід парової машини XVIII ст., друге ‒ 
наукове досягнення у області електротехніки та хімії XIX ст., третє ‒ створення 
комп’ютерів в XX ст. [1. С 27]. На сьогоднішній час ми знаходимося на порозі 
нової технічної революції. Вона прив’язана до нової наукової революції. Це 
наукова революція  NBIC, яка формувалася на початку XXI  ст.,  лягає в основу 
четвертої і п’ятої революцій . Вона формується на ґрунті нового 
парадигмального напрямку в науці. Про етапи розвитку техніки в історії 
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людства ми знаходимо в різних джерелах, а обговорення теми інженерної 
картини світу повністю формується під впливів саме цих етапів. В суспільстві 
XXI сторіччя про філософію техніки ми говоримо, як про інженерне (науково-
технічне) мислення, у з’вязку із технічною картиною світу та інженерним 
світоглядом. 

Техніка виступає умовою розвитку суспільства, і про це ми знаходимо в 
філософських роботах: Мартіна Гайдеггера, Теодора Адорно, Деніела Белла, 
Елвіна Тоффлера, Збігнева Бжезінського, Маршалла Маклуена та інших. 
Сьогодні поруч із новою науковою картиною світу NBIC, формується новий 
дискурс техніки і технологій. Поруч із тим, все більше уваги приділяється 
питанню переходу від техногенної цивілізації до антропогенної [5.С 20].  

Для всіх технічних наук існує цілісний світогляд, який умовно можна 
назвати інженерною картиною світу або науково-технічним світоглядом. 
Останнє є системою вихідних концептуальних принципів та понять, зв’язаних із 
певними наочними образами, які дають загальну уяву про техносферні 
зрушення  і які є теоретичною базою для наукового дослідження в технічних 
науках та в інженерній практиці. Така картина світу є підсумком всєї історії 
інженерної думки, діяльності науковців всіх фахів, підсумком усіх сучасних 
досліджень [3. С. 114]. Цілісний погляд на техніку (інженерну картину світу) 
необхідний у з'вязку із діференціацією сучасного технічного знання і 
інтеграцією самої техніки в соціальне життя людства. З іншого боку, процес 
управління виробничіми рухами потребує цілосного погляду на техніку. Друга 
причина формування інженерно-технічної картини світу – винекнення у надрах 
науково-технічних знань таких методів, які можуть виявитися придатними не 
тільки для технічних наук, але і для наук природознавчих і навіть гуманітарних і 
військових. 

Принципи теорії управління технічними системами «можуть бути 
використанні при вивчення процесів управління в інших системах, наприклад, 
у військовому управлінні, у науці ведення бойових дій» [2, C.322]. В військовому 
управлінні інженерна картина уявляється як сфера впливу техніки, новітніх 
інженерних технологій на організацію сучасного бою. Під технікою тут 
розуміється вся система штучних матеріальних засобів(озброєння) та процесів 
управління, створеними військовими інженерами для вирішення окремих 
тактичних і стратегічних завдань. Ми говоримо про застосування тепловізорів, 
сучасних приборів ночного бачення, БПЛА( безпілотні летальні апарати), 
використання яких постійно зростає. Вони використовуються як засоби 
розвідки та контролю, спостереження за діями противника, так і як засоби 
вогневого досвіду. Також треба говорити про засоби новітнього трекінгового 
з’вязку, при використанні якого кожен командир відділення, взводу має 
можливість слухати не тільки команди свого командира, а також і переговори 
противника та своєчасно координувати і приймати рішення у ході бою. 
Використання камер спостереження, які виставляються на найбільш 
небезпечних напрямках на лінії розмежування із противником, також значно 
покращує інформатійність командирів усіх рівнів, сприяє приняттю 
об’єктивних рішень, та ефективному контролю з боку старших начальників за 
діями конкретного підрозділу. В той же час з’явилися нові методи боротьби із 
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БПЛА та оволодіння ними, за рахунок перехвату каналів управління БПЛА, 
засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), протидії снайперським засобам, 
нових методів мінування - суцільно змінює сучасну тактику ведення бойових дій 
[2, C.114]. Розвиток військової інженерії, і в сукупності військової техносфери, 
позволяє зрозуміти, що «технічне породжує технічне», дозволяє показати, що 
становлення сучасної науки передбачує дослідження не тільки процесів 
винаходів та виробництва нових засобів ведення бою, але і процесів, якими 
керує людина[1, C.51]. 

Військове управління, військова наука, суто інженерні зразки озброєння, як 
складова і підсистема інженерної картини світу є сукупністю фундаментальних 
ідей (техніка, технології), принципів (надійність, методологічність, живучість, 
оптимальність, наявність зворотнього зв’язку) та понять (система, елемент, 
управління, все бічна і своєчасна інформація тощо), а також уява про людину, 
яка керує процесом усвідомлення інформації, яка органічно входить до сучасної 
інженерної картини світу. 

Література: 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНИХ 
УНІВЕРСИТЕТАХ 

Загальна фізика має дуже вагому «консервативну» складову. Термін 
«консервативна» тут має абсолютно позитивне значення, бо він стосується 
незмінних основ, на яких базується загальний фізичний світогляд. Це в першу 
чергу, так звані закони збереження (енергії, імпульсу, моменту імпульсу, 
електричного заряду, нуклонів та ін..) та також наслідки «роботи» цих законів у 
всіх фізичних явищах та процесах. Ці основи, власно, і складають курс загальної 
фізики. 

Але як і будь-яка справжня наука, знаходиться у постійному розвитку, 
внаслідок якого з’являються важливі, а іноді і дуже важливі результати. Ці 
результати, по-перше, розширюють науковий світогляд, а по-друге, при їхньому 
прикладному застосуванні вони можуть ставати основами певних технологій. 
Треба особливо підкреслити, що такими основами можуть бути як самі 
результати фізичних досліджень так і методи, за допомогою яких були отримані 
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ці результати. Саме використання певних методів фізичних досліджень у 
сучасних технологіях при досить стислому викладенні може, на наш погляд, 
бути «корисним додатком» до консервативної складової загальної фізики. В 
якості приклада можна навести деякі методи досліджень, які використовуються 
у найсучаснішої області – фізиці поверхні, яка є основою технічної галузі – 
мікроелектроніці. 

Ефекти, які відбуваються на поверхні твердих тіл, у областях, які є дуже 
близькими до поверхні та у тонких плівках, напряму пов’язані із розмірами 
об’єктів дослідження. Тому принципово відрізняються від об’ємних ефектів. 
Геометричні фактори, які обумовлені наявністю межи розділу фаз, 
запроваджують додаткову анізотропію та вносять вагомий внесок у ці процеси. 
Крім того, суттєву роль грають контактні явища, явища адсорбції та вплив 
електромагнітних випромінювань, теплових та інших полів. Дослідження усіх 
цих ефектів має особливе значення для мікроелектроніки, де їх вплив необхідно 
омежувати або зовсім забирати. При цьому у деяких випадках поверхневі 
ефекти, навпаки, використовуються для розробки напівпровідникових 
пристроїв із дуже високими параметрами. 

Методи дослідження поверхні досить різноманітні. Їх загальною рисою є 
необхідність вимірювання параметрів у дуже тонкому поверхневому шарі. Тобто 
забезпечення можливості такого вимірювання в дуже невеличкій кількості 
речовини. 

Найбільш розповсюджені три види методів дослідження електричних 
характеристик поверхні: 

1. Ефект поля – зміна провідності під впливом зовнішнього поля; 
2. Метод вольт-фарадних характеристик, в якому замість активної 

характеристики (поздовжньої провідності) вимірюється реактивна (поперечна 
ємність). 

3. Методи вимірювання поверхневої рекомбінації, які спираються на 
вимірювання фотопровідності. 

Дуже розповсюджені оптичні методи, які фіксують стан поверхні (або 
тонких шарів біля поверхні) за допомогою спектроскопії у видимому діапазоні 
довжин хвиль: 

1. Електровідбиття (модулювання оптичного відбиття зовнішнім 
електричним полем). 

2. Еліпсометрія – зміна амплітуди та фази поляризованого світла при 
відбитті від поверхні. 

3. Вимір спектрів відбитого світла при збуджені супертонкого 
поверхневого шара. 

4. Вимірювання поверхневої фото- та електролюмінісценції, яка 
збуджена в структурах із рифленням поверхні. 

5. Поляритонна спектроскопія, в якій промінь, що сканує, ковзає вздовж 
поверхні та дає інформацію про параметри розсіяння на поверхні. 

Розглянемо докладніше найбільш популярні методи. 
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Ефект поля – це зміна провідності біля поверхні під впливом електричного 
поля, яке прикладене нормально до поверхні твердого тіла. Частіше це явище 
реалізується для напівпровідників, хоча можливий його прояв для металів та 
діелектриків. Аналіз залежності провідності від зовнішнього поля дозволяє 
отримати інформацію про стан областей просторового заряду. 

Метод електровідбиття – це явище полягає у зміні коефіцієнта відбиття 
світла від поверхні твердого тіла під впливом зовнішнього електричного поля. 
За допомогою методики,заснованої на цьому явищі, можуть бути отримані 
спектри коефіцієнтів заломлення та поглинання світла у речовині. 

Метод еліпсометрії – такою назвою об’єднана ціла низка методів, які мають 
загальний принцип вимірювання, заснований на дослідженні відбитого світла 
від поверхні. На відміну від метода електровідбиття, який застосовується до 
провідників, методами еліпсометрії можна досліджувати тонкі діелектрики та 
багатошарові тонкоплівочні структури. Вимірюються параметри поляризації 
відбитого світла, які залежать від кутів вимірювання (кут падіння світла, його 
первинна поляризація) та від фізичних характеристик системи, що відбиває. До 
останніх відносяться оптичні контакти відбиваючих поверхонь та 
діелектричних плівок, товщини плівкових покриттів та перехідних шарів на 
межах розділу. Цей метод дозволяє виявляти на поверхні навіть багатоатомні 
плівки різних речовин та визначати їхні характеристики. Ця особливість 
використовується у сучасних технологічних процесах, які використовуються для 
нанесення тонких плівок. 

Окрім перелічених методів існують інші дуже цікаві: 0g-спектроскопія, 
фотоелектронна спектроскопія характеристичних електронних втрат та ін.) але 
ми зупинились саме на згаданих вище методах, бо вони самі по собі можуть 
бути основою окремих технологій, які спрямовані на створення нових 
матеріалів або покращення певних властивостей тих, що вже існують.  

Тому, на наш погляд, знайомство із цими методами у будь-якій можливій 
формі, може бути корисним для студентів технічних університетів, майбутня 
професія яких пов’язана із використанням різних матеріалів, в тому числі і 
будівельних. 
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ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
У зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій та пандемією 

коронавірусної інфенції COVID-19 парадигма освітнього процесу в 
інформаційному суспільстві набула якісних змін. З'явилася необхідність в 
модернізації освітньої системи та адаптації до нових умов навчання. 
Дистанційні технології стали невід’ємною частиною учбового процесу та 
інноваційної освіти. Дистанційна освіта наразі розглядається не тільки як 
самостійний вид навчання, але звичним стає регулярне онлайн навчання в 
рамках учбової діяльності студентів та школярів. 

Особливе місце в цьому процесі модернізації сучасної освіти займає також  
розвиток нового напряму – інклюзивного навчання учнів з особливими 
освітніми потребами в єдиному освітньому середовищі.  Створення доступної 
освіти, у тому числі дистанційної, для таких учнів вимагає гуманного ставлення 
та прояву толерантності соціуму, особливо з боку викладачів та однолітків.  

 На соціально-педагогічному рівні актуальність дослідження полягає  у 
виявленні ефективних прийомів та методів дистанційного навчання, що 
реалізують основні завдання освіти та сприяють розвитку творчої особистості та 
формування в учнів готовності до успішного функціонування в умовах 
сучасного інформаційного суспільства. Процес інформатизації освіти в умовах 
дистанційного навчання передбачає використання можливостей нових 
інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації ідей розвиваючого, 
особистісно-орієнтованого навчання, інтенсифікації всіх рівнів навчально-
виховного процесу, підвищення його якості та ефективності.  При цьому в 
умовах дистанційного навчання виникає проблема ефективної соціалізації 
учнів з особливими освітніми проблемами, яка по суті є основним 
спрямуванням системи інклюзивного навчання та корекційної допомоги.  

Інклюзія спрямована на соціальну інтеграцію, на включення дітей з  вадами 
здоров’я в життя суспільства, проте форми навчання змінились і в учнів 
виникла потреба адаптації до нових умов навчання.  

Метою дослідження є виявлення ефективних методів та прийомів навчання 
англійської мови учнів з особливими освітніми потребами в умовах 
дистанційного навчання та обґрунтування доцільності використання 
інформаційних технологій для формування мовленнєвої компетентності.  

В умовах комунікативної спрямованості головним завданням навчання 
англійської мови в загальноосвітньому навчальному закладі стає формування 
комунікативної компетентності, тобто здатності і готовності здійснювати 
міжособистісне і міжкультурне спілкування [1]. 

В умовах онлайн навчання менше часу відводиться на реальне або 
навчальне спілкування, процес засвоєння іноземної мови і розвиток мовних 
навичок втілюється головним чином через слухання та демонстрацію 
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матеріалів та проектів. Іншими стають вимоги до підготовки уроку. Викладачі 
обирають зручні не тільки для них, але й для школярів сучасні технічні засоби 
презентації матеріалу для певних дидактичних цілей. 

Проведене дослідження дозволило дійти наступних висновків.  Дистанційне 
навчання – це форма навчання, специфіка якої полягає у відмінних  від форм 
очного або заочного навчання засобах, методах, прийомах та організаційних 
формах навчання. З’являється інша форма не тільки взаємодії вчителя і учнів, 
але й учнів між собою. Загалом система дистанційного навчання є цілісною, 
відповідає державним стандартам та має ті ж компоненти та складові, які має 
очна форма навчання: цілі, обумовлені соціальним замовленням для всіх форм 
навчання; визначений діючими програмами зміст навчання.  Проте  
організаційні засоби та методи в дистанційній формі навчання обумовлені 
специфікою інтернет технологій, комп'ютерних телекомунікацій в комплексі з 
друкованими засобами, та  кейс-технологією (case study). 

Дистанційні освітні технології дозволяють зробити навчання більш якісним 
і доступним. Дистанційне навчання відповідає принципам адаптивності, 
відповідно до яких ніхто не повинен бути позбавлений можливості навчатися 
через тимчасову ізольованість або неможливість відвідувати освітні установи в 
силу фізичних вад.  

Застосування сучасних компьютерних технологій в навчальному процесі 
формує в учнів вміння мислити та швидко реагувати, оскільки виконання 
онлайн тестів та завдань передбачає рандомний порядок питань та обмежений 
час на виконання. Але у такому форматі занять необхідно залучати нові форми 
роботи для формування та вдосконалення комунікативних навичок учнів.  

Сучасні засоби зв’язку в дистанційній освіті забезпечують інтерактивний 
спосіб навчання. Учні мають можливість оперативного зв'язку з групою, а 
викладач спроможний оперативно реагувати на запити та відповіді учнів, 
контролювати, коригувати, оцінювати як групову, так і самостійну роботу учнів. 
Таким чином, дистанційне навчання по суті майже не відрізняється від очного 
навчання в учбових закладах. Більше того, учні з фізичними вадами мають 
більше можливостей для навчання в комфортних для них умовах. Дистанційне 
навчання передбачає онлайн заняття, самостійну роботу учнів з електронними 
матеріалами за допомогою мобільних пристроїв та ПК,  отримання 
консультацій та онлайн оцінювання, можливість дистанційної взаємодії [2; 3; 
4].  

В ході дослідження з’ясувалось, що інтерактивні методи роботи є дієвими в 
умовах дистанційного інклюзивного навчання тільки за умови чіткого 
розподілу ролей викладачем, створення умов для висловлювання думки 
кожним учасником обговорення та формулювання технічного завдання. 
Структура дистанційного заняття з англійської мови передбачає наступні етапи:  

1. Підготовка к заняттю. Цей етап передбачає організаційні моменти: 
вибір онлайн ресурсів, необхідної платформи навчання та матеріалів для 
презентації та обговорення.  

2. Вступ (Lead-in). На даному етапі важливими є пояснення правил, мети 
заняття, розподіл часу та ролей учнів у виконанні комунікативних завдань. При 
цьому варто враховували психологічний комфорт учнів з особливими освітніми 
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потребами, яким помилково вчителями відводиться тільки роль пасивних 
слухачів. Враховуючи вади здоров’я, слід обрати роль активного учасника 
процесу для такого учня, в якій він буде відчувати себе комфортно (застосування 
шрифту Брайля та запобігання застосування таблиць та діаграм учнями з 
вадами зору, багаторазове повторення матеріалу учнями з розладами аутичного 
спектр тощо).   

3. Введення нового матеріалу або вирішення проблемних ситуацій, 
груповий пошук відповідей та рішень. 

4. Результати. Контроль, оцінювання, зворотній зв’язок. Прогрес у 
навчанні дітей з особливими освітніми потребами варто оцінювати,  у першу 
чергу, порівняно з їх власним прогресом, не порівнюючи їх з іншими 
учасниками групи та підвищувати їх мотивацію. 

Маючи в арсеналі інтерактивне спілкування та оперативний зв'язок, 
викладач може використовувати індивідуальну методику навчання, орієнтовану 
на успіхи учнів з особливими освітніми потребами, пропонувати їм додаткові, 
блоки навчальних матеріалів, посилання на інформаційні ресурси тощо. 

Вивчення аспектів викладання англійської мови учням з особливими 
освітніми потребами  дозволяє надати наступні рекомендації до практичних 
занять: 

- Перед початком дистанційного навчання необхідне формування 
сприятливого та толерантного ставлення до дітей в особливими освітніми 
потребами, як у викладачів, так і в учнів; 

- потрібне чітке інструктування учнів щодо застосування інтернет 
технологій перед демонстрацією учбового матеріалу; 

- потрібне чергування видів вправ для запобігання втомлюваності учнів 
та збереження зорової функції; 

- забезпечення багаторазового повторення матеріалу; 
- при перегляді навчальних фільмів та презентацій слід коментувати те, 

що відбувається на екрані, пояснюючи не тільки слова, а також і  міміку та 
жести; 

- матеріал, що демонструється, повинен відповідати навчальній 
програмі; 

- контроль сформованості лексичних та аудитивних навичок 
здійснюється  за допомогою онлайн тестів, при цьому важливе коректне 
ставлення як до поведінки дитини з особливими освітніми потребами, так і до 
результатів навчання. 

Таким чином,  дистанційне навчання слід розглядати як невід’ємну частину 
сучасної інклюзивної освіти. Як і в інших формах навчання, дистанційне 
навчання передбачає осмислення етапу проектування його змістовної і 
педагогічної (в плані педагогічних технології, методів, форм навчання) та 
технічної (використання певних платформ та онлайн ресурсів) складових.  

Дистанційне навчання англійської мови відкриває нові можливості в 
навчанні і самонавчанні, значно розширюючи як інформаційний простір, так і 
можливості учасників процесу навчання. Особливу роль при цьому відведено 
учням з особливими освітніми потребами. Таким чином, дистанційне навчання 
англійської мови, використовуючи найсучасніші форми інформаційного обміну 



305 
 
та взаємодії надає освітньому процесу нові механізми реалізації міжпредметних 
і соціокультурних зв'язків. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Проблема організації дистанційного навчання в умовах епідемії Covid-19 ще 

раз довела необхідність імплементації елементів цифрової педагогіки в систему  
вищої освіти України. Цивілізаційні зміни обумовлюють необхідність 
підготовки людини до нових, часто принципово інших технологій. Передусім 
ідеться про інформатизацію та комп'ютеризацію. Саме стан науки, освіти і 
пов'язаних з ними технологій визначить перспективи  подальшого розвитку 
освіти, науки та виробничої сфери в Україні.   

Дистанційне навчання (ДН) - це самостійна форма навчання, що 
використовує переважно інформаційні технології, які є провідним засобом 
організації навчального процесу. ДН передбачає взаємодію педагога та 
здобувачів між собою на відстані, що відбиває усі властиві педагогічному  
процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) 
і реалізується специфічними засобами Інтернет-технологій, які передбачають 
інтерактивність [6]. 

Дистанційне навчання, за умов наукового підходу, дозволяє забезпечити 
такі переваги :  

1) зменшити витрати на проведення навчальних занять; 
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2) підвищити продуктивність навчального процесу, залучаючи одночасно до 
навчання велику кількість здобувачів;  

3) підвищити рівень самостійності та індивідуалізації навчання;  
4) покращити якість освітнього процесу за рахунок застосування сучасних 

ТЗН, електронних інформаційних джерел;  
5) модернізувати педагогічну систему, створивши освітнє SMART-

середовище за сучасними принципами цифрової педагогіки    [1; 2; 5].   
Мета статті полягає в аналізі існуючих дидактичних підходів до організації 

дистанційного навчання  в системі технологічного забезпечення педагогічних 
процесів на основі розробки моделі  управління  навчально-творчою діяльністю 
(НТД) студентів. 

Ефективна організація дистанційного навчання є складною педагогічною 
проблемою, яка інтерпретується багатьма факторами:  

1) інтернет-середовищем передачі та обміну навчальної інформації,  
2) надійними технічними засобами  навчання,  
3) технологічною моделлю управління дистанційною освітою на основі 

єдиної інтернет-платформи,  
4) цифровізацією комунікаційної мережі,  яка має об’єднати  усіх учасників 

навчального процесу,  
5) дидактичними методами навчання та контролю  знань.  
При організації ДН має бути створено  єдине інформаційне середовище 

закладу вищої освіти, в якому забезпечується автоматизація основних процесів 
діяльності – відповідний Інтернет-ресурс  для мережевого онлайн-контакту  в 
інтерактивному  режимі  здобувачів і педагогів. Освітні системи різних країн 
використовують різноманітні інтернет-платформи («Unicraft», «Spring learn», 
«Webtutor», «Moodle», «Mitapolis Lm» та ін.), які відрізняються 
функціональними можливостями, умовами організації онлайнового навчання 
та доступністю їх використання.    

Найбільш поширеною в освітньому просторі є інтернет-платформа 
«Moodle», яка використовується багатьма ЗВО. Сьогодні окремі навчальні 
заклади удосконалюють цей електронний  ресурс, формуючі  досконаліші 
моделі. Однак, на наш погляд, проблема  полягає у відсутності  єдиної інтернет-
платформи на рівні МОН України, яка б мала  забезпечити усі ЗВО  єдиними  
інформаційними освітніми  стандартами.  Матеріали такої  інтернет-платформи 
створюють відповідне освітнє SMART-середовище, яке може слугувати 
одночасно інформаційною та інструментальною базою організації 
дистанційного навчання (навчальні заняття проектуються на  основі матеріалів  
інформаційних форумів, опитування, анотованих посилань,  методичних 
розробок та методик щодо конкретного навчального заняття).  

Освітнє SMART-середовище управління НТД студентів в системі  
дистанційного навчання має містити блок електронного навчально-
методичного комплексу  [3].  Цікавим є досвід Великої  Британії, де важливим 
напрямом розвитку професійної освіти є застосування тьюторної системи, що 
використовує інтернет-платформу «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
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середовище, надаючи доступ до матеріалів курсу та пропонуючи дискусійні 
форуми, чати та навчальні веб-конференції  з участю викладачів-тьюторів [4]. 

Важливо побудувати дієву дидактичну систему організації управління 
навчально-творчою діяльністю студентів на основі технологізації  педагогічних 
процесів. Для цього необхідно  значно підвищити рівень методичного 
забезпечення, інформатизації та цифровізації усіх елементів педагогічної 
системи. Даний напрям  потребує відповідного  педагогічного проектування 
освітніх ресурсів за дистанційною формою в умовах управління навчально-
творчою діяльністю студентів.  

Одним із найважливіших завдань реалізації даної педагогічної проблеми є 
формування у здобувачів та педагогів навичок роботи у SMART-середовищі за 
умов віддаленого доступу, а також досягнення достатньо високого рівня 
самостійності та індивідуалізації навчально-творчої діяльності  здобувачів. При 
цьому міра самоуправління навчальною діяльністю студентів тісно пов’язана з 
повнотою надання викладачем даних про зміст,  структуру, технологію та 
засоби навчання і контролю. З огляду на наш досвід [6], необхідно спроектувати 
інтерактивну мережеву педагогічну технологію, яка б реалізувала управлінську 
концепцію організації дистанційного навчання на трирівневій основі: 1 рівень – 
управління НТД студентів в системі «педагог-здобувач»; 2 рівень – управління 
НТД студентів в системі «здобувач-здобувач»; 3 рівень – мережеве управління 
НТД студентів в системі «освітній SMART-комплекс-здобувач».  

Основні напрями вирішення цієї проблеми лежать у площині модернізації 
педагогічної системи  ЗВО та проектування таких теоретико-методичних,  
інформаційних,  управлінських та техніко-технологічних  заходів: 

1-проектування та організація освітнього мережевого SMART-середовища 
на основі єдиного Інтернет-ресурсу для мережевого онлайн-контакту  в 
інтерактивному  режимі;   

2- створення мережевої електронної бази інформаційних ресурсів (на 
основі електронного репозитарію бібліотечних фондів);  

3- формування електронних дистанційних навчальних комплексів (ДНК) 
на основі електронних  підручників, навчальних посібників, рекомендацій щодо 
самостійної роботи  студентів у мережевій системі;  

4- створення діагностичного SMART-комплексу на основі проектування 
електронної бази дистанційного контролю  (електронні журнали відвідувань 
навчальних занять, обліку самостійної та індивідуальної роботи, тестового 
контролю знань (поточний, проміжний, підсумковий);  

5- розробка нормативно-правової бази організації дистанційного 
навчання в умовах цифровізації  педагогічних процесів. 

Кожен із зазначених  напрямів потребує системних і цілеспрямованих 
досліджень. На прикладі навчального процесу ХНТУСГ ім. Петра Василенка 
проаналізуємо можливість реалізації цифрового освітнього контенту організації 
дистанційного навчання в умовах технології управління навчально-творчою 
діяльністю студентів у 2016-2021 рр. Основою технології є відповідна 
електронна оболонка Інтернет-ресурсу для мережевого контакту викладачів і 
студентів в інтерактивному  режимі. Для цього університет використовує 
інтернет-платформу «Moodle» та «Google Meet», як електронну оболонку 
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реалізації педагогічних процесів. Важливою ланкою організації ДН є 
телекомунікаційне середовище, яке включає: інформаційно-методичний та 
навчально-дидактичний контенти (засоби спілкування і  навігації, навчання і 
контролю знань в режимі on-line). Використання телекомунікацій у ДН надає 
можливості для реалізації нетрадиційних педагогічних підходів і форм 
навчання, які побудовані за індивідуально орієнтованою моделлю. Суттєвим 
технологічним аспектом дистанційної підготовки майбутніх фахівців є розробка 
«Силабусів» («Syllabus» -  англ.) дистанційних навчальних курсів, які являють 
собою технологічну карту-пам’ятку самостійного вивчення  дисципліни і 
дозволяють здобувачам планувати особистісну стратегію самоуправління 
навчанням на основі принципів автодидактики.    

Для реалізації ефективної системи управління НТД потрібно забезпечити 
високий рівень децентралізації педагогічного впливу, створити таку структуру 
дидактичного процесу, за якої студенти матимуть можливість доповнювати 
інформаційну підсистему елементами самопланування, самоорганізації та 
самоконтролю відповідно завдань фахової підготовки.    

Організаційними компонентами моделі управління НТД студентів є:  
1) організація роботи викладача з розробки та впровадження педагогічної 

технології;  
2) співуправління з метою налагодження дієвого інтерактивного зв’язку в 

системах: «викладач-студент» та «студент-студент»;  
3) самоуправління  НТД студентів під час самостійної та індивідуальної 

роботи; 
4) контроль та самоконтроль освітніх результатів.  
Висновки. Суттєвим аспектом організації дистанційного навчання є 

впровадження в освітнє середовище управлінських концепцій та  
інформаційно-цифрових технологій. Основною організації ДН має бути  
SMART-середовище закладу вищої освіти для мережевого зв’язку в 
інтерактивному  режимі  комунікацій здобувачів і педагогів. Для  реалізації цієї 
педагогічної проблеми необхідно забезпечити  побудову єдиного електронного 
ресурсу ДН на основі технологізації та цифровізації педагогічних процесів. 
Впровадження технології  управління НТД в системі дистанційного навчання 
дозволить активізувати пізнавально-творчу діяльність студентів, поглибити 
рівень самостійності та індивідуалізації навчання, підвищити рівень 
внутрішньої мотивації здобувачів,  що у підсумку визначиться високим рівнем 
сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.  
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ-БІОЛОГІВ 
Професійна підготовка сучасних педагогів-природознавців неможлива без 

використання новітніх технологій засвоєння великих масивів наукової 
інформації, зокрема методів візуалізації, які мають ґрунтуватися на еколого-
біоетичному підґрунті. 

Від початку масової появи віртуальної реальності у світовому соціумі 
спостерігається експоненціальне зростання інтересу науковців до можливостей 
застосування девайсів віртуальної (VR) і доповненої реальності (AR), 
збільшення кількості й якості ґаджетів, що полегшують і збагачують  напрями 
професійної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти. 

Використання віртуальної реальності в процесі навчання природознавців 
надає можливість застосувати нові психоемоційні, дидактичні, виховні підходи. 
Початок експлуатації різних видів сучасного лабораторного обладнання в 
кабінетах біології, хімії, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів, 
що забезпечують навчання за програмою К – 12, надає можливість 
демонструвати на уроках збільшені зображення надмалих об’єктів, деталей 
клітинних структур. Використання наборів типу Interschool «Біологія. 
Лабораторний комплект учня», «Біологія. Дослідження мікроскопічної будови 
живих об’єктів», якісних наборів мікропрепаратів «Бактерії. Протисти. Рослини. 
Гриби» із застосуванням сучасних біологічних мікроскопів з електронними і 
оптичними окулярами надає можливість підняти рівень оволодіння шкільною 
біологією, зокрема новими підходами до вивчення сучасної систематики 
органічного світу. Поява цифрових вимірювальних комплексів у структурі 
кабінетів біології дозволяє на порядок збільшити кількість природничо-
наукових досліджень, перетворює цей комплекс на сучасну цифрову 
лабораторію з проведення дослідів, спостережень та самоспостережень з 
фізіології людини, рослин, тварин, екології не лише в приміщеннях 
навчального закладу, але й у природі, на пришкільних навчально-дослідних 
земельних ділянках. Усе це не лише підіймає на новий рівень процес навчання в 
школах, це надає великі можливості формування справжніх творців, 
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дослідників природи в процесі виконання екологічних проектів, пошуків і 
реалізації абсолютно нових тематик під час роботи в системі МАН України.  

Не менш важливим для реалізації завдань візуалізації навчально-виховного 
процесу є використання можливостей доповненої реальності: AR-додатків, 
журналів з AR, AR-книг, навчальних посібників з доповненою реальністю, AR-
підручників, 3D зображень тощо. Проблеми, які виникли під час впровадження 
цього напряму, викликали потребу в наукових дослідженнях Ю. В. Єчкала, Є. О. 
Модло, С. О. Семерікова, В. О. Сербина, В. В. Ткачука та інш. 

Експлуатація доповненої реальності як один з альтернативних методів 
навчання біології в навчальному процесі педагогічних університетів під час 
виконання програмних лабораторних і практичних робіт, наприклад, вивчення 
зоології безхребетних і хребетних тварин, фізіології людини і тварин, надає 
також студентам певне «право» на здійснення помилкових дій під час 
виконання досліджень, так званої професійної тренувальної помилки, що є 
дидактично і психологічно позитивним явищем. Такі помилки є часто 
неприпустимими в умовах реалій протікання біологічних, біохімічних процесів 
in vivo.  

Рівень використання «альтернатив» в умовах закладів вищої біологічної 
освіти України значно відрізняється  не лише інформативною насиченістю, а й 
завданнями, можливостями і вартістю придбаного електронного обладнання, 
можливостями програмного забезпечення. Зниження цін на шоломи (окуляри) 
мішаної, доповненої реальності, де використовують смартфони з розміром 
екрану від 6,1 дюйма до 3,5 дюйма  і кутом огляду від  90 до 360 градусів, ціною 
від 199 до 399 гривень перетворило на певний час цю частину доповненої 
реальності на досить доступну технологію навчання біології учнів ЗСО та 
студентів біологічних, педагогічних  ЗВО.  

Технологія VR залишається менш доступною в системі освіти через те, що 
потребує потужних настільних платформ, сучасної, більшої ніж «геймерівської» 
комплектації. Відносне здешевлення лінійки процесорів Intel 10 покоління: 
процесор Соre і9 – 10900К (21325 гр) не забезпечує значного їх здешевлення, а 
лише вони можуть надати максимально повне уявлення про будову і структуру 
біологічних об’єктів, особливості протікання фізіологічних, біохімічних і 
хімічних процесів. Проведений аналіз публікацій і консультування з 
науковцями-теоретиками та інженерами сучасних комп’ютерних систем 
дозволяє стверджувати, що зараз у світі спостерігається певна «непереборну» 
залежність: максимальна якість зображення, включно пропорції, кольорова 
гама, динаміка демонстрацій відповідних процесів віртуальної реальності (VR) 
може бути забезпечена на комп’ютерах нового покоління, проте не може значно 
розширити розуміння протікання процесів або явищ.  

Різноманітні засоби візуалізації навчальної інформації виступають в якості 
прискорювача процесу навчання, зменшуючи зусилля педагога та учнів. Це 
породжує на початку ХХІ століття ситуацію, коли процес навчання біології у 
всьому світі протікає без звично жорсткого, з елементами вівісекції,  втручання 
до структури і механізмів функціонування екологічних систем різних рангів. 
Перспектива включення молоді, яка навчається, до віртуального освітнього 
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простору майже необмежена і має бути підтримана науково-методичним 
загалом. Факторами лімітування в Україні цих процесів виступають проблеми 
фінансування закладів вищої біологічної освіти, швидке старіння матеріально-
технічного і програмного забезпечення, інколи непомірно високої його ціни, 
відсутність у педагогів прав на копіювання з навчальною метою сучасних, 
альтернативних методів навчання біології та все ще недостатній рівень 
володіння викладачами та студентською молоддю іноземними мовами, 
зокрема англійською, задля ширшого, інколи практично безкоштовного 
користування англомовними варіантами альтернативних методів навчання 
біології. 

У Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С.Сковороди питанням візуалізації, використання альтернативних методів 
навчання біології займається Еколого-біоетичний центр природничого 
факультету. Активну участь у дослідженнях беруть студенти. Серед популярних 
напрямів пошуків студентів є вивчення сучасних методик викладання 
навчального матеріалу, фіксації, утримання уваги, наприклад, на основі 
анімації, отримання біологічно достовірних 3D зображень рослин і тварин, їх 
зібрання в електронні гербарії і колекції.  

Створення гнучкої відкритої системи педагогічної підготовки, формування 
системи професійних компетенцій вимагає постійного виходу на нові, дійсно 
особистісно орієнтовані педагогічні технології і методики. Проведені за три 
останні роки дослідження, анкетування в середовищі студентів засвідчили 
потребу посилення роботи з біоекоетичної освіти та виховання на основі 
застосування новітніх технологій візуалізації процесу навчання природничім 
наукам, підготовки для життя в умовах сучасних кризових природних і 
соціальних умовах. 

Використання прийомів візуалізації навчальної інформації є допоміжним 
засобом в навчальній роботі зі студентами-іноземцями на природничому 
факультеті. Навчання студентів з використання платформ доповненої 
реальності з додаванням візуальної інформації зі звуковим супроводом, за 
нашими спостереженнями, є перспективним. Певний відсоток студентів-
іноземців уже мають у власному користуванні окуляри віртуальної реальності, 
які вони використовують і з навчальною метою. Обмеження фінансових 
можливостей педагогічних ЗВО призводить до вимушеного використання 
демонстраційних варіантів віртуальних платформ і програм, які надають 
фірми-розробники. Їх семиденне безкоштовне використання в процесі 
навчання здобувачів вищої педагогічної освіти-іноземців потребує додаткової 
уваги і супроводу з боку викладача. 

Здійснення зазначеної роботи є також надзвичайно перспективним явищем 
і, з психологічного боку, через те, що не обмежує творче мислення бакалаврів і 
магістрів, їхніх здібностей та інтересів, бо надає кожному майбутньому вчителю 
біології необхідну свободу, можливість обирати сучасні методи і форми роботи, 
що сприяє формуванню найкращих учительських соціальних якостей, 
людяності й набуттю необхідних професійних компетенцій. 
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У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Роки безконтрольної експлуатації природних ресурсів призвели до того, що 

у багатьох країнах світу виникло безліч екологічних проблем. Особливо в 
останні роки значно посилився вплив людини на природу та людство постало 
перед необхідністю розробки стратегії свого виживання на планеті. Для 
вирішення даної проблеми велика увага почала приділятися екологічній 
культурі та свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, 
регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення 
різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження 
біосфери й цивілізації вцілому. 

Підвищення культури громадян України у спілкуванні з природою, 
екологічна підготовка кадрів з високим рівнем екологічних знань, екологічної 
свідомості та культури мають важливе державне значення та покликані 
допомогти у вирішенні життєво важливих еколого-економічних, соціально-
економічних та геополітичних проблем [1]. Екологічна освіта стала необхідною 
складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. 

В основі екологічної освіти лежить формування системного усвідомлення 
цілісності, єдності суспільства та природи в процесі споживчо-діяльнісного 
ставлення до них як до універсальної цінності на базі екологічного світогляду. 
Тому екологічна освіта та виховання є одним з пріоритетних напрямів 
державної політики будь-якої країни.   

Екологічна освіта не повинна зупинятися на стадії простої 
поінформованості, а виходити на складні й вічно проблематичні процеси 
виховання, цілеспрямованого формування особистості. 

На жаль екологічна освіта в Україні знаходиться в критичному стані, що 
пояснюється такими причинами [2]: багаторічне панування споживацького 
ставлення до природи; недооцінка екологічних знань у системі освіти; низький 
рівень впровадження у практику досягнень педагогічної науки; незнання та 
руйнування народних традицій раціонального природокористування; 
відсутність дієвого громадського контролю за виконанням екологічного 
законодавства на усіх рівнях управління; слабке матеріально-технічне і 
методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Тому система 
екологічної освіти, яка існує в Україні в наш час, потребує вдосконалення у 
напрямі підвищення ефективності та інтегрованості на основі глибокого 
філософського та психолого-педагогічного осмислення проблеми з 
урахуванням соціально-культурних функцій екології у суспільстві, цілісної 
структури екологічних знань, сучасного рівня розвитку екологічної науки, 
традицій, звичаїв та історичного досвіду українського народу в цій сфері, а 
також особливостей екологічної та економічної ситуації в країні [1]. Аналіз 
сучасного стану екологічної освіти свідчить про недостатню реалізацію її 
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структури та змісту не дивлячись на прийняття відповідних нормативних 
документів [3]. 

Для того, щоб вирішити проблеми, пов′язані з організацією якісної 
екологічної освіти, державна політика повинна базуватися на таких основних 
принципах: 

- комплексності екологічної освіти і виховання; 
- розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі верстви 

населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та особливостей 
соціальних, територіальних груп та професійних категорій; 

- неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, в тому 
числі підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

З одного боку екологічна освіта повинна бути самостійним елементом 
загальної системи освіти, а з іншого ‒ виконувати інтегративну роль у всій 
системі освіти. Для цього активно розвиваються як формальна екологічна освіта 
(в школах, вищих навчальних закладах, інститутах), так і неформальна (за 
допомогою засобів масової інформації, музеїв, виставок, кіно, заходів 
природоохоронних товариств тощо). 

Ефективність національної екологічної освіті залежить від ряду факторів, 
серед яких одне з головних місць належить вибору педагогічних технологій, 
методів та окремих прийомів. Сучасними в реалізації екологічної освіти є 
застосування мультимедійних технологій, в тому числі навчальних 
комп’ютерних технологій. Це сприяє навчанню здобувачів вищої освіти 
моделюванню екологічних ситуацій, обробці результатів спостереження, що 
значно розширює кругозір, зближує навчання з життям, надає інформацію про 
проблеми взаємодії між людьми й навколишнім середовищем. 

Для підвищення ефективності екологічної освіти та виховання у вищих 
навчальних закладах, правильної організації, слід керуватися такими вимогами 
[4]: екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну взаємодію 
людини з природою, побудовану на науковій основі, на оцінюванні людини як 
частини природи; навколишнє середовище та антропогенне середовище мають 
розглядатись як єдине ціле, підходячи до його оцінки і характеристик з 
екологічних, економічних, соціальних, законодавчих, культурних і естетичних 
позицій; екологічна освіта повинна пов'язувати засвоєння наукових уявлень про 
біосферу з розвитком діалектично суперечливої єдності «біосфера − людство»; 
першочергове завдання повинне надаватися екологічній освіті; екологічна 
освіта має формувати наукові уявлення про соціальне коріння глобальних 
екологічних проблем; екологічна освіта та виховання повинні бути 
безперервними та являти собою підсистему в системі вищої освіти; необхідно 
дотримуватися міждисциплінарного підходу тощо. Для того, щоб успішно 
оволодівати основними компонентами змісту освіти, здобувачі вищої освіти, 
перш за все, мають ці компоненти знати, а також усвідомлювати їх значущість. 

Для якісної екологічної освіти програми підготовки фахівців-екологів в 
вищих навчальних закладах повинні передбачати: 

- здобуття відповідного обсягу теоретичних знань з екології, 
орієнтованих на майбутню галузеву діяльність; 
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- здобуття навичок у розв'язанні галузевих, загальних локальних і 
регіональних екологічних проблем, уміння користуватися екологічними 
нормативно-правовими документами; 

- вміння активно користуватись сучасними інформаційними 
технологіями для вирішення екологічних завдань; 

- формування активної громадської позиції щодо вирішення проблем 
захисту довкілля і збереження біосфери; 

- розвиток усвідомлення реальності екологічної кризи і шляхів її 
запобігання; 

- розвиток здатності оцінювати екологічні ситуації і здійснювати заходи 
по охороні довкілля з позицій сучасної екології, політики, економіки, 
законодавства; 

- розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань в галузі 
охорони довкілля та раціонального природокористування, уміння самостійно 
аналізувати і моделювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними. 

Таким чином, вирішення екологічних і соціальних проблем як глобального, 
так і регіонального характеру можливо лише за умови створення нового типу 
екологічної культури, екологізації освіти відповідно до актуальних потреб 
особистості та суспільства в цілому.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Сучасні реалії вимагають від кожного з нас сучасного підходу до вирішення 

усіх питань, у тому числі й тих, що пов’язані з викладанням української мови 
здобувачам освіти. В умовах карантинних обмежень викладачі та студенти були 
вимушені пристосуватися до особливостей дистанційного навчання. Хоча, на 
нашу думку, багато в чому це стало позитивним явищем, адже стимулювало 
більший та глибший рівень самоосвіти здобувачів, що є неодмінною складовою 
успішного опанування будь-якої дисципліни. 

Використання різних платформ для проведення занять (таких як Zoom, 
Skype, Google Meet та ін.) дозволило без втрат налаштувати живе спілкування, а 
наявність інтернет-сервісів для навчання урізноманітнила систему викладання 
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та дозволила надати здобувачам освіти більшу свободу: відеоуроки можна 
переглядати по декілька разів, якщо це потрібно; за допомогою мобільних 
застосунків можна зручно повторювати матеріал; інтернет-тестування 
сприяють кращому засвоєнню тем. 

Останнім часом зростає інтерес дослідників до проблем навчання мови в 
контексті культури різних народів. Тому розробка проблеми взаємовідносин 
мови та культури на сьогодні є надзвичайно актуальною, особливо в галузі 
навчання українській мові як іноземній. Лінгвокультурологічний підхід до 
викладання української мови як іноземної у наш час виявляється найбільш 
затребуваним, оскільки стає важливою необхідність форсування 
лінгвокультурологічної компетенції в контексті формування комунікативної як 
основної мети навчання мові. Варто зазначити, що при такому підході викладач 
обов’язково повинен враховувати специфіку рідної культури здобувачів освіти, 
зокрема їхні релігійні уподобання, але при цьому дати уявлення про історію, 
культуру, побут та традиції України. 

Полегшення засвоєння нової мови та сприйняття нової культури передбачає 
певний симбіоз, адже заглиблення семантики до «предметної синтагматики» 
забезпечує здатність аналізувати вербалізований об’єкт культури як єдність 
мовної та позамовної сутності [1: с. 152]. За словами Висоцької З.І., «однією з 
найважливіших постає проблема пристосування до регіональної субкультури та 
її мови» [2: с. 1]. Це пояснюється тим, що вони знають особливості мови своєї 
рідної країни чи регіону і при оволодінні іноземною мовою поводяться як 
«чужі». У наслідок цього виникають нерозуміння та непорозуміння у процесі 
спілкування. У багатьох наукових працях та навчально-методичній літературі 
одне з важливих місць посідає лінгвокультурологічний аспект. Важливо 
враховувати цей аспект у практичній діяльності викладачів української мови як 
іноземної тому, що інтерес до нації, її мови, культури, історії, духовних цінностей 
виникає лише тоді, коли на заняттях студент поступово оволодіває цією 
інформацією. 

Лінгвокультурологічна компетентність – це сформованість «розуміння 
національно-культурної специфіки мовленнєвої поведінки, звичаїв, правил, 
норм, соціальних умов, ритуалів, соціальних стереотипів народів України, 
зафіксованих в їхніх мовах і культурах, виховання толерантного ставлення до 
представників інших народів» [3: с. 195]. Д. І. Башуріна під 
лінгвокультурологічною компетенцією розуміє систему знань про культуру, яка 
втілена в певній національній мові, та комплекс умінь з оперування цими 
знаннями [4: с. 35]. 

Тому викладачам варто користуватися усіма можливими засобами для 
адаптації та мовно-культурного заглиблення іноземних студентів: 
прослуховування українських пісень, демонстрування мультиплікації та уривків 
українського відео, відвідування музеїв та виставок, наочне використання на 
заняттях національних предметів побуту на одягу – усе це значною мірою 
підвищує інтерес здобувачів освіти до культури та мови України та полегшує 
сприйняття лінгвокультурного матеріалу. Важливо підкреслити, що 
дистанційна форма навчання ніяк не впливає на наведені методики: більшість 
музеїв пропонує якісні онлайн-екскурсії, а перегляд фото, відео або графічних 
матеріалів не залежить від форми проведення заняття. 

Вважаємо основними завданнями викладачів сприяти адаптації студентів-
іноземців до життя та навчання за умов українськомовного середовища; 
формувати в іноземців мовленнєву, лінгвістичну, соціокультурну компетенції; 
забезпечити знання базових понять мови та культури; розвивати уміння 
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міжкультурного спілкування, толерантного ставлення до культур і релігійних 
переконань інших; виховувати повагу до українського народу, його традицій і 
цінностей; виховувати культуру спілкування, культуру мислення та культуру 
поведінки. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЛЕКЦІЙ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
В сучасному освітньому процесі дуже гостро стоїть питання про мотивацію 

тих, що навчаються, яка проявляється в їх інтересах і схильностях, що 
забезпечують увагу до змісту освіти і способів його придбання. Рішення 
основних завдань освіти багато в чому залежить від того, наскільки студент 
здатний самостійно знаходити і засвоювати необхідну інформацію і, що 
особливо важливо, бачити взаємозв'язок засвоєного матеріалу з іншими 
дисциплінами і своєю майбутньою професією.  

Проте розвиток цивілізації звів практично до мінімуму здатності людини 
сприймати світ рівномірно за допомогою органів чуття, даних йому природою. 
У своїй книзі "Мистецтво презентації" Д. Руе приводить дані про особливості 
сприйняття інформації сучасною людиною : "...люди сприймають інформацію в 
наступних співвідношеннях: на 1 % через смак; на 2 % за допомогою дотику; на 
4 % за допомогою нюху; на 10 % на слух; на 83 % візуально. При цьому люди 
зазвичай запам'ятовують: 10 % прочитаного; 20 % почутого; 30 % побаченого; 
50 % того, що вони почули і побачили; 70 % того, що вони сказали і записали; 
90 % того, що вони сказали в той час, коли вони що-небудь робили і говорили". 
У цій ситуації викладачеві необхідно використати нові прогресивні технології 
навчання і виховання студентів.  

Використання мультимедійних презентацій при читанні лекцій забезпечує 
наочність, яка сприяє комплексному сприйняттю і кращому запам'ятовуванню 
матеріалу.  

Термін "презентація" в перекладі з англійського означає "представлення" 
якої-небудь інформації. Під мультимедійною презентацією (відеопрезентацією) 
розуміють лекційний матеріал з використанням відео, комп'ютерної графіки і 
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спецефектів; відеофільм, забезпечений пояснювальним графічним і текстовим 
матеріалом; логічно пов'язану послідовність. 

Навчальна дисципліна "Хімія" для студентів харчових спеціальностей 
викладається на першому курсі навчання. Курс "Хімія" складається з трьох 
розділів: загальної, неорганічної та органічної хімії. Органічна хімія є 
теоретичною і практичною основою біохімії, а також усіх спеціальних 
дисциплін, які використовують знання про склад, будову і властивості 
органічних речовин, які входять до складу харчових продуктів. У програмі курсу 
особлива увага приділяється біологічно активним з'єднанням, а також тим 
органічним речовинам, які є складовими продуктів харчування.  

Однією з особливостей при викладанні органічної хімії є дуже громіздкі 
хімічні формули, цикли, перетворення, які не завжди можливо зображувати 
крейдою на дошці (обмеженість лектора в часі і просторі). Мультимедійна 
презентація допомагає розв'язати цю проблему. Крім того, у лектора з'являється 
унікальна можливість показати студентам різні лабораторні досліди, 
використовуючи анімацію і вставки відеофрагментів. 

При підготовці і демонстрації мультимедійної лекції викладачеві слід 
враховувати декілька "негласних" правил: - усі слайди мають бути витримані в 
одній тематиці; - матеріал має бути чітко структурований і послідовний, але не 
переобтяжений; - основні поняття і формулювання повинні представлятися 
тезово, на слайд необхідно виводити тільки саме поняття, а визначення і 
коментарі робити усно; - фон слайду, шрифт, зображення, розмір, колір 
символів, анімація - повинні легко сприйматися і читатися студентами; - деякі 
формули, хімічні реакції має сенс спочатку написати крейдою на дошці, а потім 
показати на слайді (для того, щоб показати студентам, як правильно побудувати 
формулу цієї органічної сполуки, акцентувати увагу на механізмі реакції); - 
занадто громіздкі формули, цикли, перетворення має сенс роздрукувати як 
роздавальний матеріал; - для підтримки інтересу до лекції необхідно ставити 
слухачам питання по ходу викладу матеріалу, створювати проблемні ситуації. 

 Мультимедійна презентація стає ефективною лише у поєднанні з 
відповідними педагогічними технологіями: якщо викладач мислить 
традиційними категоріями, то застосування сучасних технічних засобів 
навчання не міняє суті освітнього процесу і репродуктивного методу подання 
матеріалу. Як відомо, все визначається особою викладача і його педагогічною 
майстерністю, а комп'ютерні технології є засобом, що інтенсифікує освітній 
процес.  

Мультимедійна презентація дає викладачеві необмежені можливості для 
творчості у використанні інформації у будь-якій формі представлення, в 
компонуванні матеріалу відповідно до цілей, завдань конкретного зайняття в 
конкретній групі. Проте не можна повністю відмовитися від традиційних 
методів навчання, оскільки лише системний підхід і використання різних 
методик дозволить вирішити основні завдання, поставлені перед сучасним 
викладачем, а саме: підвищення мотивації здобувачів освіти до здобуття якісної 
освіти, розвиток самостійного творчого мислення, підвищення рівня освітнього 
процесу. 
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К.Т. Черемська, здобувачка вищої освіти 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 
МЕДИЧНА СЛУЖБА СЕСТРИНСЬКОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА ЯК 

ОДНА З ФОРМ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Навчання в онлайн-режимі, яке були вимушені ввести для зниження 
захворюваності і смертності, є необхідним заходом, але воно  створило багато 
проблем у сфері медичної освіти. Бо як можна лікувати людей, якщо в 
реальному житті не відпрацьовувати ці навички?  Практика є одним із 
ключових елементів підготовки лікаря,  а її відсутність може суттєво вплинути 
на якість медичної освіти і викликати кумулятивний ефект негативних 
наслідків у подальшому функціонуванні системи охорони здоров’я. Зокрема,  
здобувачі вищої медичної освіти вже після третього курсу отримують право  
працювати на посадах  середнього медичного персоналу (медичних сестер і 
медичних братів), а спеціалізація навчання, що починається на четвертому 
курсі, передбачає великий обсяг практичних занять на клінічній базі. 

Проблема відсутності практики у студентів медичних закладів накладається 
на проблему нестачі медичного персоналу ( лише за останній рік, згідно даних 
МОЗ, його кількість скоротилася на 5%) та переповненість лікарень у ряді 
регіонів в умовах пандемії.  При цьому значна частина хворих вимушена 
лікуватися вдома. Тому для них актуальною стала  проблема з виконанням 
базових медичних маніпуляцій. 

Частковим рішенням обох проблем змогла б стати служба, яка надавала б 
послуги сестринської допомоги вдома (а саме – постановка катетерів, 
крапельниць, уколів, здійснення перев’язок) та за необхідності і наявності 
бажання —  навчання родичів хворого деяким медичним маніпуляціям, щоб 
певний проміжок часу вони могли лікуватися згідно призначенням лікаря без 
сторонньої допомоги та мінімізувати контакти з іншими людьми (для розриву 
ланцюга передачі інфекції). В якості персоналу, дана служба могла б взяти на 
роботу здобувачів вищої медичної освіти з правом працювати на посадах 
медичного персоналу середньої ланки  (після третього курсу) та студентів 
молодших курсів, які вже мають середню медичну освіту. Працівники служби 
повинні були б пройти певні заняття по психологічній підготовці, здобуванню 
комунікативних навичок та оволодіти навичками надання невідкладної 
допомоги і здійснення сестринських маніпуляцій. У кожного співробітника має 
бути своя аптечка і набір для надання невідкладної допомоги. Населення 
повинні проінформувати про надання такого роду послуг та про правила 
користування ними. Ця служба повинна мати юридично-правову базу, щоб 
забезпечити безпеку зі сторони пацієнта і сторони виконавця (персоналу). 
Створення такої медичної служби дозволила б студентам, що мають бажання 
оволодіти практикою, отримати більше практичного досвіду та допомогти 
людям; а пацієнтам, вимушеним лікуватися вдома — отримати кваліфіковану 
допомогу.  

Отже, створення медичної служби для надання сестринської допомоги 
вдома і залучення до цього студентів медичних закладів, могла б стати 
актуальним проектом  як  у плані вирішення проблеми практичного оволодіння 
лікарською професією в умовах карантинних обмежень, так і при створенні 
нових форм надання медичних послуг негоспітального типу на волонтерській 
основі.  
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Розділ 8. Проблеми організації освітньо-виховного процесу в 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання 
 
УДК 373.24І. 
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Херсонський заклад дошкільної освіти №40 

м. Херсон, Україна 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ  ТА МЕТОДІВ 

Дистанційне навчання – це форма отримання знань за допомогою 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які в свою чергу забезпечують 
інтерактивну діяльність викладача і здобувача освіти, а також дають можливість 
для самостійного опрацювання матеріалу з інформаційної мережі. Дистанційне 
заняття включає в себе наступні аспекти: 

 засвоєння нового учбового матеріалу; 
 моніторинг рівня успішності засвоєння інформації  здобувача освіти; 
 активна співпраця педагога і вихованця; 
 можливість за потребою доповнювати курс новою інформацією. 
Такий вид навчання для здобувачів освіти має свої переваги – зручність у 

виборі часу для заняття, можливість не відриватись від основного місця роботи, 
отримання більшої кількості часу для засвоєння інформації, можливість 
отримання знань від викладачів різних країн світу не виходячи з дому. В країнах 
Західної Європи та Америки таку форму навчання використовують вже декілька 
років через її ефективність та зручність [1, с.  177-179]. 

Запровадження такої форми навчання  у закладах дошкільної освіти має 
свої особливості.  В дитини дошкільного віку ще не сформовані такі якості, як 
самодисципліна,  самоорганізація, відповідальність і зосередженість. Саме тому, 
організація і успіх такого заняття здебільшого залежить від батьків здобувачів 
освіти, які організують місце для заняття, налаштують дитину, зможуть 
допомогти у засвоєнні матеріалу і вихователях, які в свою чергу ретельно 
продумують структуру такого заняття, спосіб подачі інформації, цікаві руханки 
й розминки  для переключення уваги і підтримання інтересу дошкільника 
упродовж заняття. Обов’язково треба пам’ятати про те, що діти віком від 3 до 6 
років можуть тримати увагу й активно сприймати інформацію протягом 10-15 
хвилин. Після чого увага дитини розсіюється, інтерес згасає, а дитина потребує 
зміни виду діяльності . 

Немає жодних обмежень у використанні платформ для проведення 
дистанційного заняття із дошкільниками. Але, використовуючи ту, чи іншу 
технологію підготовка до заняття буде відрізнятись. Щоб провести на 
платформі zoom заняття з ліплення, аплікації  або малювання треба заздалегідь 
через Viber,  електрону пошту або sms надати батькам інформацію про 
підготовку робочого місця для дитини, необхідних інструментів та матеріалів та 
дату і час, коли буде проводитись заняття, щоб батьки встигли все підготувати і 
налаштувати дитину на активну роботу. 
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Для того, щоб виховувати у дітей моральні якості, а також вчити розрізняти 
добро і зло можна зробити лялькову виставу і зняти ї на відео. Готовий матеріал 
змонтувати і відправити батькам. Такий спосіб подання інформації потребує 
великої підготовки з боку вихователя, а також засвоєння нових технологій із 
монтажу та обробки відео. Але, в свою чергу не вимагає повної віддачі від 
батьків, які можуть увімкнути дітям відеозапис в зручний для них час і потім 
обговорити виставу. 

Для засвоєння музичного матеріалу так само можна знімати таночки, пісні, 
ігри та надіслати батькам. Для того щоб, матеріал точно було опрацьовано, 
домашнім завданням є зйомка на відео і надсилання вихователю, який в свою 
чергу об’єднує окремі фрагменти у загальне відео і за згоди батьків  викладає у 
соціальній мережі та YouTube канал. 

Цікавим методом інноваційного навчання є проведення флеш-мобів. Такий 
метод спонукає дітей і батьків до самостійного вивчення нового матеріалу. 
Наприклад, дітям надається завдання намалювати улюбленого героя із 
відповідної казки. Прочитати і опрацювати казку діти з батьками повинні 
самостійно. А вихователь потім проводить заняття на платформі zoom, під час 
якого веде бесіду із дітьми про казку та їх малюнки. В кінці заняття малюнки 
дітей об’єднуються у невеличкий відео-кліп, який викладається у соціальних 
мережах. 

Таким чином, правильно організувавши дистанційні заняття можна 
розширити спектр сприйняття інформації, посилити взаємодію дітей і батьків, а 
також об’єднати зусилля вихователів і батьків у вихованні підростаючого 
покоління [2, с.32]. 
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IT-КНИГИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ  У 7 КЛАСІ ЗЗСО 
Мова програмування Python є актуальною починаючи з 7 класу шкільного 

курсу інформатики, оскільки вона є мовою високого рівня, яка широко 
використовується в практичному застосуванні. Python є легким простим і 
доступним у вивченні він місить у собі такі переваги як, синтаксис 
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мінімалістичний і гнучкий у застосуванні, лаконічність записів алгоритмів, 
бібліотека охоплює багато цікавих та корисних функцій, які значно спрощують 
процес створення ефективного та швидкого коду для використання. Також 
Python працює на більшості операційних систем, наприклад: Linux/UNIX, 
Window, Macintosh. Python застосовується і використовується в багатьох 
проєктах пов’язаних з життям: порахувати довжину огороді, площу ділянки; 
обчислення числових виразів, порівняння чисел; програмування фізичних, 
біологічних, хімічних задач.  

Мова програмування Python широко використовується у таких компаніях як 
Google, Dropbox, Netscape, Facebook, Microsoft, Intel. Багато комп'ютерних ігор 
були повністю або частково створені мовою Python таких, як: Battlefield 2, World 
of Tanks, Civilization IV, EVE Online. Мовою написані програми  GIMP та Blender, 
які вивчається у шкільному курсі  інформатики у 5 та 9 класах в розділі 
«Комп’ютерна графіка». 

При вивченні Python в учнів розвивається креативність, творчий підхід до 
програмування, а також впевненість, що вони створяться цікавий проєкт, який 
буде актуальний і корисний. Мову програмування Python потрібно обрати для 
вивчення у шкільному курсі інформатики, оскільки вона є сучасною, 
найпоширенішою, зручною у навчанні і використані, програмний код легко 
читати і писати, синтаксис не складний, налічує у собі стандартну  бібліотеку,  
яка дає можливість створювати найрізноманітніші проєкти, які будь цікавими 
учням при вивченні програмування.  

Синтаксис мови програмування Python є достатньо простим і легким. А.О. 
Костюченко [2] виділяє наступні синтаксичні особливості мови Python:  

• Кінець рядка є кінцем інструкції (прикінцеві символи непотрібні).  
• Для надання значень змінним оператором присвоювання є знак 

дорівнює «=». Формат оператора: ім’я_змінної=вираз. 
• Основна інструкція та вкладені інструкції (вкладений блок інструкцій) 

записуються за одним шаблоном: основна інструкція завершується 
двокрапкою, наступними рядками розташовуються вкладені інструкції, з 
однаковим відступом на початку рядків по відношенню до основної інструкції. 
Наприклад:  

Основна інструкція:  
Вкладений блок інструкцій  
Тобто вкладені інструкції об'єднуються в блоки за величиною відступів. 

Відступ може бути будь-яким, головне, щоб в межах одного вкладеного блоку 
відступ був однаковий. Не варто забувати про читабельність коду, так, відступ в 1 
пропуск є мало читабельним. Рекомендується використовувати 4 пропуски.  

Можна бачити, що синтаксис оформлення основної інструкції та вкладеного 
блоку інструкцій істотно відрізняється від синтаксису більшості мов, в яких 
використовуються операторні дужки для виділення вкладеного блоку інструкції 
(наприклад, begin … end в Паскалі або { … } в С).  

• Розмір літер має значення, тобто великі і маленькі літери вважаються 
різними. Більшість службових слів (окрім: False, None, True) та вбудованих 
функцій пишуться маленькими літерами. Проте існує декілька спеціальних 
випадків: 
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•  Можна записати кілька інструкцій в одному рядку, розділяючи їх 
крапкою з комою: a = 1;      b = 2;      print(a, b) 

•  Можна записувати одну інструкцію в декілька рядків. Для цього 
необхідно розмістити її в парі круглих, квадратних або фігурних дужок:  

if (a < 1 and b < 2  
and c < 3 and d < 4):  
                print('spam' * 3)  
•  Якщо тіло вкладеної інструкції містить єдиний оператор, то він може 

розташовуватися в тому ж рядку, що і основна інструкція:  
if x > y: print(x)[2. 15-16]  
Також мова програмування може містити  коментарі. 
Коментар – це  будь-який тест написаний у точці програми (в оремому 

рядку чи як продовження), який записується після відповідного символу # і 
представляє собою примітку для того, хто переглядає код програми. 

Наприклад,  
b=int(input(‘Введіть довжину: ’)) #Конструкція введення даних користувачем 
Розв’язування прикладних задач в Python за допомогою IT-книги І. О. 

Завадського у 7 класі.  
Учні на дистанційних уроках з інформатики користуються онлайновим 

інтерактивним підручником IT-книга. Розглянемо приклад уроку 19 теми 3 
«Алгоритми та програми» [5]. 

Задача: Створити програму  побудови  n-променевої зірки за допомогою 
модуля Python «черепашки». Користувач вводить довільне число кількості 
променів, з яких буде побудована зірка, а програма виводить зображену зірку з 
відповідною кількістю променів. 

Вхідними даними для написання проєкта є змінна n – кількість променів 
зірки цілочисельного типу даних int, що користувач вводить з клавіатури.  

Вихідні данні: Виведення зображеної зірки з відповідною кількістю 
променів. 

Для реалізації даного проєкта потрібно створити математичну модель: 
1. import turtle команда для підключення графічного модуля Python. 
2. turtle.shape("turtle") – щоб зірку малювала черепаха . 
3. n=int(input("Введіть n: ")) –користувач вводить число для побудови 

зірки. 
4. Використовуємо цикл для побудови зірки 
for i in range(n): 
turtle.forward(100) 
turtle.goto(0,0) 
turtle.right(х) 
Блок-схема програми зображена на рис.1: 
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о  
Рис.1 Блок-схема розв’язання програми 

Де turtle.forward(100) – команда переміщає  «черепашку» на 100 одиниць 
вперед від поточного положення. 

turtle.goto(0,0) –переміщення «черепашки» в точці з координатами(0,0). 
turtle.right(х) – поворот «черепашки» на х (х=360/n) градусів за 

годинниковою стрілкою. 
Відповідно до зображеної блок-схеми можна скласти програмний код для 

написання програми. Погромний код складається з модуля import turtle, 
команд turtle.forward(100), turtle.goto(0,0), turtle.right(х), turtle. shape("turtle"), а 
також з цикл з лічильником  for i in range(n).  

На Рис.2. зображено реалізація програмного коду написаного на  мові 
програмування  Python. 
  

Begin 

turtle.shape("turtle") 

Введіть числ n-кутника 

i in range(n) 

x=360/n 

turtle.forward(100) 

turtle.goto(0,0) 

turtle.right(x) 

End 
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Рис.2. Програмний код 
Приклад реалізації інтерфейсу у якому програма малює зірку з 4 променями 

зображений на рис.3. 

 
Рис.3.Чотирикутна зірка 

На рис.4. зображений приклад інтерфейсу в якому програма створює зірку з  
8 променів. 
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Рис.4. Восьми променева зірка 

Отже, розглянувши приклад малювання n-променевої зірки в Python  за 
допомогою IT- книги О.А.Завадського для 7 класу можна зробити наступні 
висновки, що у Python доцільно розв’язувати прикладні задачі, які пов’язанні з 
іншими навчальними предметами, наприклад: алгеброю, геометрією, фізикою, 
хімією, де потрібно виконати відповідні обчислення. Розглянувши приклад 
можна переконатися в тому, що мова програмування Python є легкою, 
доступною для вивчення, оскільки самий код програми не складний і 
зрозумілий у використанні, учням 7 класів буде цікаво працювати з 
різноманітними задачами, де дію будуть виконувати не просто стрілка, а 
наприклад «черепаха».  

Розв’язуючи  подібні  задачі в 7 класі можна зацікавити учнів вивчати мову 
програмування Python, а також розвинути у них креативне мислення до 
створення сучасних програм. Тому прикладі задачі є їх на уроках інформатики 
для учнів 7 класу, оскільки учням подобається працювати з такими програмами. 
Ефективне використання прикладних завдань дає змогу вирішити проблему 
більш якісного засвоєння знань з інформатики та здатності їх застосування на 
практиці, підвищує цифрову грамотність учнів, сприяє розвитку в них 
інформатичної компетентності. 

Література: 
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https://naurok.ams3.digitaloceanspaces.com/uploads/files/77971/51497.pdf   
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА 
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Актуальність проблеми визначає той факт, що сучасне життя соціуму, хоч і 
скуте карантинними умовами, але протікає в динамічних формах, 
характеризується прискоренням та розширенням потужних інформаційних 
потоків, регулярним оновленням технологій, розхитуванням та ускладненням 
соціальної ситуації. Однією із запорук успішної мобільності сучасного учителя є 
креативність. Ця особистісна характеристика означає здатність швидко, гнучко, 
оригінально і продуктивно реагувати на всі зміни у системі освіти, НУШ та 
грамотно і творчо діяти на випередження нових соціальних ситуацій [1, с. 16].  

Фах педагога завжди вважався творчим. Свого часу саме вища школа дала 
зразки творчого викладання, і нині, коли інтенсивно здійснюється реформа 
загальноосвітньої та професійної школи, формується система неперервної 
освіти, педагогічна творчість стає необхідною умовою сучасних вимог 
підготовки майбутнього вчителя. Дослідження, наукова розробка та створення 
педагогічних умов для формування креативності майбутнього вчителя з метою 
подальшої проекції творчого процесу на учнів школи є одним із актуальних 
завдань, що стоять перед вищими навчальними закладами і в умовах онлайн-
навчання [2, с. 178]. 

Важливість проблеми удосконалення системи підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва доводять у своїх науково-популярних 
працях видатні педагоги-психологи І. Бех, Л. Божович, А. Грєцов, І. Дубровіна, 
Л.Міхєєва, А. Реан, О. Романовська, С. Смірнов, Д. Чернілевський, І. Шахов. 
Специфіку поступового розгортання механізму креативності і творчого 
самовираження особистості в художньо-творчій діяльності досліджено 
сучасними художниками-педагогами М. Кириченком, Л. Момот, О. Піддубною,  
О. Рудницькою, О. Шевнюк, Л. Шелестовою. Своє бачення методики 
формування креативної компетентності майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва під час проходження різних видів педагогічної практики пропонують 
в фахових виданнях з педагогіки мистецтва відомі науковці А. Гиро, О. Губенко, 
Є. Ільїн, В.Клименко, А. Орлов, Г. Падалка, І. Подорожна, С. Сисоєва, В. Чирков. 
Піднімають питання активізації налагодження дистанційного викладання 
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фахових  дисциплін сучасним здобувачам мистецької педагогічної освіти 
Л.Гаврілова, О. Пасічник, О. Рибалко, В. Солдаткін, Ф. Стефаненко. 

Мета публікації полягає у теоретичному обґрунтуванні означеної проблеми 
та висвітленні важливих питань практики стимулювання розвитку креативної 
компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва під час 
проходження педагогічної практики в умовах дистанційного навчання. 

Фактори впливу на стимуляцію креативної компетентності можуть бути як 
стихійними, несистематичними, так і постійними, спеціальним чином 
організованими педагогами-наставниками, й серед цих факторів розглядають, 
насамперед, активне цілеспрямоване навчання та спеціальні онлайн-тренінги. 

Проблема спеціально організованого онлайн-стимулювання професійної 
педагогічної та мистецької креативності студентів-практикантів спеціальності 
«Образотворче мистецтво» розглядається у трьох аспектах: психологічному, 
оскільки ефективність процесу стимулювання художньо-творчого потенціалу 
особистості, рівня її дивергентного образного мислення залежить від 
урахування її чуттєвості, потреб і мотивів діяльності, а також спричиняє зміни в 
мотиваційному полі молодої людини; педагогічному, бо мета використання 
стимулів полягає в тому, щоб викликати позитивні зміни в поведінці та 
професійній діяльності майбутнього вчителя, що є педагогічною взаємодією; 
соціальному, оскільки стимулювання покликане підвищити продуктивність 
праці майбутнього вчителя в нових соціально-економічних умовах [3, с. 66]. 

Як правило, студенти приступають до різних видів педагогічної практики, 
вже маючи певний досвід навчання онлайн. Вони володіють основними 
технічними прийомами роботи в онлайн-класах, вміють користуватись набором 
інструментів, що пропонують сучасні розробники зручних для навчання 
популярних сервісів. Крім того, самі види практики плануються один за одним 
із поступовим ускладненням задач, що ставляться перед студентами-
практикантами. Підготовча практика табірних зборів в умовах онлайн 
навчання знайомить із методами роботи з дітьми та юнацтвом, способам 
утримувати дисципліну, взаємодіяти з підшефним колективом, створювати 
оригінальні цікаві програми розвитку і розваг із урахуванням набутих під час 
основного навчання знань і умінь художньої спеціальності. Практика у літніх 
оздоровчих таборах останнім часом теж проходить в онлайн умовах. Студенти 
не мають змоги реально контактувати з дітьми та підлітками, але методисти 
практики створюють умови, при яких студенти намагаються проявити 
креативність, вигадати нові цікаві підходи до організації кожного дня  
віртуальних дітей. Акцент зміщується на оволодіння сервісів, програм, 
інтерактивної дошки, скрапбукінгу, художніх програм і художньо-технічних 
програм-редакторів.  

Накопичення досвіду у даному руслі дозволяє студентам почувати себе 
вільніше під час проведення онлайн-практики позакласної та позашкільної 
виховної роботи. Кожен практикант при організованому працівниками школи 
онлайн-контактуванні з учнями школи починає розуміти, що необхідно шукати 
нестандартні ходи зацікавлення школярів і утримування уваги на собі протягом 
відведеного часу. Виникає впевненість, що переказ знайденої в інтернеті 
інформації може виявитись нецікавим, не зовсім актуальним для молодшого 
покоління та безкорисним з точки зору цілей виховання. Отже, формується 
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мотивація для саморозвитку практиканта в ході пошуку маркетингових рішень 
у відборі якісної інформації, її яскравому поданні та формуванні 
опосередкованих виховних впливів. Майбутні учителі образотворчого 
мистецтва мають певну перевагу у здатності блискучої візуалізації важливих 
ідей, планів, результатів. Вивчення художніх програм візуалізації інформації 
наштовхує на продукування наступних креативних ідей та їх нестандартну 
реалізацію. 

Практика пробних уроків і занять несе у собі нові виклики для майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. Кожен урок  та гурткове заняття в режимі 
онлайн активно супроводжується візуалізацією інформації, будь-то засвоєння 
теоретичної грамоти з образотворчого мистецтва, ознайомлення з відомостями 
з області мистецтвознавства або навчання методам та прийомам художньо-
практичній діяльності. Практиканти до кожного уроку самостійно готують 
презентації із фотоматеріалом, репродукціями мистецьких творів, показом 
поетапного виконання композицій, зразків дитячих робіт, запропонованих 
зразків для виконання. Кожен урок супроводжується знайденим або створеним 
власними силами відеоматеріалом, підібраними музичними тематичними 
композиціями. До того ж практиканти навчаються складати ілюстровані тести, 
використовують інтерактивну дошку, демонструють педагогічне малювання та 
способи пошуку інформації на різних сайтах. Але при всій різноманітності 
операцій, урок має бути цільним, ефективним, відповідати певним часовим 
нормам на кожному етапі роботи. Щоб створити такий продукт інтелектуальної 
праці, необхідно в певній мірі володіти не лише знаннями з області методики, 
теорії і практики образотворчого мистецтва й інших дисциплін комплексного 
навчання, але й володіти креативною компетентністю. Ця якість дозволяє 
працювати швидко, якісно, нестандартно, сміливо й творчо. 

Переддипломна практика в онлайн-режимі, хоч і схожа на практику 
пробних уроків і занять, але відрізняється тим, що студент використовує 
набутий досвід у команді із шкільними учителями, стає часткою шкільного 
організму, відчуває у повній мірі загальний об’єм, ритм і темп шкільного 
професійного життя. Значно полегшує працю вчителів та практикантів 
наявність єдиної шкільної платформи офіційного сайту навчального закладу. 
Досвід показує, що студент здатен на високу результативність під час 
переддипломної практики у випадку, якщо у нього під час попередніх практик 
були креативні наставники-методисти, викладачі, і якщо практикант 
опиняється в руслі, у якому працюють творчі вчителі. Безініціативність, 
байдужість наставників може спрацьовувати як антимотивація до проявів 
дивергентного мислення. У креативному середовищі спрацьовує ефект 
синергетичних впливів, коли креативність одних осіб викликає динаміку 
креативності інших.  

Г. Падалка звертає увагу фахівців на методичні дослідження українського 
вченого А.Душного, який, опікуючись процесуальними підходами активізації 
творчої діяльності та креативності студентів, визначає три стадії, ієрархічно 
пов’язані між собою. Найперше – це спонукання студентів до творчого 
наслідування, де творчість відбувається як процес відтворення, наслідування на 
основі вивчення творчих засад мистецької лабораторії креативного керівника 
практики. Друга стадія має на меті вже не наслідування, а продукування 



329 
 
нестандартних ідей та «зумовлену» творчість за завданням. І третя стадія, 
завданням якої є залучення до вільної, нічим не обмеженої творчої педагогічної 
та художньо-творчої діяльності, де відбувається повне розкріпачення творчої 
енергії молоді. Всі вищеописані методи сприяють відходу від старих 
стереотипних поглядів, формуванню вмінь та навичок генерування нових 
фахових ідей. Методи можуть бути адаптовані до будь-якого віку і використані у 
сучасній системі педагогічної мистецької освіти [4, с. 115]. 

Сучасні онлайн-технології сприяють саморозвитку особистості майбутнього 
учителя. Образотворче мистецтво, завдяки його візуальному характеру, є 
благотворним фактором розкріпачення чуттєвості особистості, активізації 
творчого мислення, креативності. Феномен контактування із образотворчим 
мистецтвом полягає у пробудженні уяви та її особливостях, а також у активізації 
художньо-творчого мислення, стимулюванні відкритості особистості 
оточуючому середовищу і невимушеності, щирості і відвертості, довіри і 
сміливості. 

Але інколи студенти відчувають, що їм не вистачає уміння продукувати 
нестандартні ідеї. Виникає потреба додаткових засобів стимуляції власної 
креативності. Є ряд цільових методів, якими методисти можуть допомогти 
здобувачам освіти активізувати здатність до дивергентних ідей та дій. Водночас, 
коли студент засвоює ці методи, він може їх використовувати з метою 
активізації креативності своїх учнів під час практики та майбутньої роботи у 
школі. 

Приведемо цікаву, на нашу думку, низку спеціальних методів 
стимулювання професійної креативності особистості, розроблених Є. Ільїним 
для використання у спеціально створених, штучно утруднених тренінгових 
умовах, які, до того ж, можуть бути використаними в умовах онлайн навчання 
як студентів-практикантів, так і школярів [5, с. 229]: 

1. Метод часових обмежень, що базується на врахуванні суттєвого впливу 
фактору часу на розумову та інші види діяльності. 

2. Метод раптових заборон, який полягає в тому, що особистості на тому чи 
іншому етапі розв'язання поставленої задачі забороняється використовувати ті 
чи інші елементи конструкції. Цей метод дозволяє руйнувати штампи, 
стереотипи діяльності, сприяє руйнуванню, розхитуванню інерції дії. 

3. Метод швидкісного ескізування вимагає малювати все те, що студенти 
уявляють собі в той чи в інший момент розв’язання задачі, зображати всі 
конструкції, що приходять у голову. Завдяки цьому прийому стає можливим 
судити про трансформації образів, встановлювати те значення, котре має 
поняття і зоровий образ певної конструкції. Самих студентів це привчає до 
контролю діяльності, регулювання процесу творчості на основі образів. 

4. Метод нових варіантів реалізується через вимогу розв'язувати поставлену 
задачу по-новому, знаходити нові варіанти її вирішення, що додатково активізує 
творчий пошук, призводить до генерації рішень, урізноманітнення його 
аспектів. Даний метод можна використати на будь-якому етапі процесу рішення 
навчальної задачі – початковому, проміжному, кінцевому. Він може 
розглядатись як вид методу раптових заборон. 

5. Метод інформаційної недостатності застосовується для особливої 
активізації діяльності на перших етапах розв’язання задачі. Він реалізується 
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тоді, коли вихідна умова задачі презентується з явною нестачею стартових 
даних.  

6. Метод інформаційної перенасиченості базується на включенні в умову 
задачі заздалегідь зайвих відомостей, приміром, підказок, що містять дані, які 
маскують корисну інформацію, про що викладач може не повідомляти. 

7. Метод абсурду, що передбачає постановку явно невиконуваної задачі, 
прикладом якої може бути побудова вічного двигуна або конструювання 
пристрою, який можна застосувати з неочікуваною метою. 

8. Метод ситуаційної драматизації, який полягає в тому, що у процес 
вирішення навчальної задачі вносяться певні зміни – через постановку 
різноманітних питань або непередбачених вимог. 

Зазначені методи вчений рекомендує застосовувати продумано, дозовано, 
повністю чи фрагментарно, з врахуванням індивідуальних особливостей 
учасників тренінгу, щоб не дійти «ефекту повного гасіння» творчої діяльності. 

Нагадаємо, що навчальна педагогічна діяльність у галузі творчості 
відзначається певною специфікою. Відомо, що ні інтуїція, ні уява чи фантазія, ні 
емоційні переживання не підкоряються прямому впливові. Отже, треба шукати 
опосередковані методи, які б справляли побічну дію, активізуючи креативність. 

Таким чином, розглядаючи перелічені методи, ми дійшли до висновку, що 
важливим компонентом професійної педагогічної та художньотворчої 
успішності майбутніх учителів образотворчого мистецтва є сформована 
креативна компетентність. У кожного студента, навіть в умовах онлайн-
навчання та проходження у онлайн-режимі різних видів педагогічної практики, 
можна сформувати вміння та навички креативного мислення, які підвищують 
загальний творчий потенціал особистості та дають конкретні інструменти 
нестандартного вирішення багатьох задач. Викладачі образотворчого 
мистецтва, методисти практики, не вперше впевнюються, що власний 
педагогічний та художньо-творчий приклад викладачів-наставників, грамотна 
мотивація молоді, активний підхід студентів до проходження всіх, передбачених 
навчальною програмою, видів педагогічної практики, є одними з вирішальних 
факторів забезпечення успішності у професійній та інших сферах життя 
особистості.  
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УДК 37. 036 
Є. М. Бутова , здобувачка вищої освіти 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 

м. Харків, Україна 
КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ НЕ ОБМЕЖУЮТЬ РЕСУРСИ  

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ 
З початком карантину всі були стурбовані тим фактом, що потрібно буде 

навчатися дистанційно. Як це буде? Чи можливо отримати якісні знання 
самотужки? Що робити з практичними заняттями? Дисциплінованість під 
загрозою зникнення? – Ці і багато інших питань не покидали нас довгий час.  

Перша хвиля карантину, без сумніву, була найскладнішою. Страх. 
Невизначеність. Збентеженість. Викладачі, школярі, здобувачі вищої освіти, їх 
батьки відчайдушно  намагалися зробити все, аби заняття проходили 
якнайкраще та зручніше. Пандемія змусила всіх якомога швидше опанувати 
цифрові інструменти, розробити нові педагогічні методики і підходи, оскільки 
було необхідно організовувати високоякісне навчання, заохочувати дітей та 
підлітків, надихати й мотивувати їх, а також допомагати у розв’язанні технічних 
проблем. Ми переконалися, що навчатися дистанційно в умовах карантину 
занадто складно, однак, подолавши найголовніші перешкоди ми змогли 
досягти стабільного і добре налагодженого процесу навчання.  

В наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про 
затвердження Положення про дистанційне навчання”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, визначено, що 
дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Головною проблемою до запровадження дистанційної форми навчання є 
необхідність матеріально-технічного забезпечення й вільний доступ до 
інтернету всіх учасників освітнього процесу, а також навички користування 
цими ресурсами. 

Методологія дистанційного навчання складається з декількох важливих 
ланок і перша з них – взаємодія всіх учасників освітнього процесу під час 
дистанційного навчання. Адміністрація учбового закладу повинна зробити все 
можливе для того щоб ретельно скласти навчальний план, рівномірно 
розподілити навантаження між здобувачами вищої освіти та викладачами. А 
студенти в свою чергу повинні повідомляти про все, що їх турбує і допомагати в 
вирішенні поточних проблем пов’язаних з навчальним процесом. 

Наступною ланкою являється комунікація. Для будь-якого навчання 
комунікація є невід’ємною складовою педагогічного процесу. Від рівня 
комунікації залежить її ефективність. Взаємодія між учнями та вчителями в 
дистанційному навчанні відбувається в межах штучно створеного 
комунікативного простору. Комунікативний простір передбачає сформовану 
ситуацію взаємодії, в якій є місце, час та взаємне бажання для спілкування, 
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спрямовані на досягнення цілей процесу навчання. В умовах дистанційного 
навчання цей процес складніший, породжений необхідністю спільної 
діяльності, сприйняття та розуміння інших у віртуальному просторі. Основна 
мета комунікації полягає в залученні та мотивації учасників до навчання. На 
щастя, ми живемо в еру розвитку технологій, а це означає, що зараз існує велика 
кількість найрізноманітніших засобів для організації дистанційного навчання. 
Для проведення відеоконференцій існують такі веб-ресурси, як: Zoom, Microsoft 
Teams, Google Meet, Skype тощо. Соціальні мережі слугують для миттєвого 
зв’язку, оскільки вони дозволяють створювати закриті групи, чати, вести 
обговорення тем, завдань, проблем, отримання  потрібної інформації. 
Поширені платформи Moodle, Google Classroom, LearningApps.org  та інші – 
дають змогу проводити онлайн-тестування, завантажувати необхідні електронні 
посібники, користуватися інтерактивними додатками, що значно 
урізноманітнює можливості навчання.  

Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця, часу, темпу та 
траєкторії навчання. Можливість впливати на деякі аспекти свого навчання 
підвищує внутрішню мотивацію студентів, саме тому варто дати їм вибір у тому, 
які завдання виконувати, у якому порядку і за яким розкладом. Самостійна 
відповідальність за власну навчальну траєкторію формується поступово, отже 
доцільно збільшувати автономність у процесі навчання. Плануючи 
навантаження кожного заняття слід мати на увазі, що самостійне опрацювання 
матеріалу триває довше. Доцільно буде скоротити обсяг матеріалу настільки, 
наскільки це можливо. Що означає оптимізацію тематичного планування, 
вилучення несуттєвих фрагментів, комбінування матеріалу кількох тем в одну.  

Значною проблемою в умовах карантинного навчання стало порушення 
академічної доброчесності. Для всього учнівства виникла спокуслива 
можливість списування, що приводить до ряду проблем справедливого 
оцінювання їх роботи. Тому головним завданням педагогів виявляється 
створення довіри між учасниками освітнього процесу. А також певні педагогічні 
методики можуть спонукати й вмотивовувати здобувачів вищої освіти 
виконувати завдання самостійно, наприклад: давати завдання, які 
передбачають власні міркування та висловлення своєї думки, а не вибір з 
готових варіантів. Проте найголовніша профілактика списування — розумна 
помірність навантаження, оскільки саме через неї більшість студентів йде на 
порушення академічної доброчесності. 

 В решті-решт, можна сміливо сказати, що дистанційна освіта – непроста 
річ. Це новий вид навчання, це особлива методологія, психологія, навчання та 
викладання. Все необхідно ґрунтовно вивчити, розробити, постійно 
вдосконалювати, як подавати матеріал, які засоби допомоги і самоконтролю. 
Необхідно підібрати висококваліфікованих спеціалістів із сфери ІТ-технологій, 
які будуть допомагати викладачам із певних дисциплін створювати відповідні 
on-line курси. І, мабуть, зрозуміти найголовніше, що дистанційне навчання 
тільки для самодисциплінованих, мотивованих, чесних, насамперед, із собою та 
своєю совістю студентів, які хотіли б навчатися без хитрувань. 
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Гарна освіта сьогодні - це синтез різних форм отримання знань і сучасних 
технологій, оптимальне поєднання яких може визначити для себе сам тільки 
той, хто  навчається. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 
СЕРВІСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

ВИКЛАДАЧАМИ КОЛЕДЖУ 
Проблема розриву між теоретичною підготовкою і виробничою практикою 

в системі формування висококваліфікованих фахівців для харчової 
промисловості вимагає створення нових підходів до освітнього процесу та 
впровадження інноваційних форм навчання, які сприятимуть зменшенню 
невідповідностей та вирішенню основних проблем розвитку трудового 
потенціалу. Однак нові реалії, пов’язані з карантинними обмеженнями, 
вимагають використання наявного досвіду і напрацювань провідних країн у цій 
сфері. Це дасть нові можливості для безперервного навчання і отримання 
актуальних знань, підвищить доступність та ефективність освіти в Україні. 

В цих умовах особливого значення набуває проблема забезпечення якості 
освітньої діяльності закладу освіти шляхом інновацій у сфері знань та 
практичних вмінь. Серед технологій навчання у коледжі важливе місце 
посідають інноваційні технології, які мають особистісну та фахову 
зорієнтованість. Зокрема, впровадження цих технологій у освітній процес 
забезпечує подальше вдосконалення його, доступність та ефективність освіти, 
підготовку майбутніх фахівців харчової промисловості до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві.   

Формування інформаційно-комунікаційних технологій, зміна способів 
поширення та застосування інформації значно впливають на процес навчання. 
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Найбільш сучасним засобом реалізації освітнього процесу із використанням 
комп’ютерних та інформаційних технологій є дистанційне навчання. 

Дистанційні форми і методи навчання сприяють індивідуалізації 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості, 

збільшують обсяг самостійної роботи, формують інформаційну культуру, 
наштовхують на використання інноваційних засобів знаходження та 
використання інформації, а також надають здобувачам освітнього процесу 
змогу навчатися на відстані. 

Для ефективності здійснення навчання з використанням інноваційних 
технологій у коледжі створено низку передумов: 

 наявність матеріальної бази (комп’ютерна техніка та комп’ютерне 
програмне забезпечення); 

 сформованість інформаційної культури викладачів і студентів; 
 наявність методики застосування інноваційних інформаційних 

технологій, що відповідає меті професійного навчання; 
 співпраця коледжу з підприємствами переробної та харчової 

промисловості. 
Багатофункціональне подання навчального матеріалу викладачами за 

допомогою комп’ютерної техніки передбачає: сервіси для проведення 
відеоконференцій, онлайн-зустрічей (Zoom, Google Meet), у текстовому вигляді 
(сайт викладача, електронні підручники, конспекти лекцій, навчальні і 
методичні посібники); у вигляді відеоматеріалів (слайд-фільми, відеоролики і 
відеофільми); у формі довідкової інформації (електронні довідники, 
енциклопедії); програм перевірки і контролю знань (навчальна платформа 
Moodle, конструктор тестів Сlasstime, сервіс Google Classroom та ін.). 

Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей і 
дистанційного навчання. Серед переваг слід відмітити безкоштовний обліковий 
запис, що дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хв. Програма 
відмінно підходить для індивідуальних і групових занять, студенти можуть 
заходити як з комп’ютера, так і з планшета, і з телефона. До відеоконференції 
може підключитися кожен, хто має посилання, або ідентифікатор конференції. 
Відеоконференцію можна запланувати заздалегідь, а також зробити 
повторюване посилання, тобто для постійної лекції в певний час можна зробити 
одне й те саме посилання для входу. 

Google Meet дозволяє легко і швидко організувати захищену Відеозустріч з 
кількістю учасників до 250 осіб. Щоб приєднатися до неї, треба скористатися 
будь-яким сучасним веб-браузером або встановіти програму. Google Meet 
входить до пакету G Suite for Education. 

Google Classroom – це безкоштовний сервіс для навчальних закладів і 
некомерційних організацій як основний сервіс в безкоштовних пакетах G Suite 
for Education і G Suite for Nonprofits. Викладачі і студенти з особистими 
акаунтами Google можуть вільно та безкоштовно працювати з Google Classroom. 
Додаток підтримує Calendar, завдяки чому може нагадувати про невиконані 
завдання. В інших пакетах G Suite, таких як G Suite Business і G Suite Enterprise, 
Classroom є додатковим сервісом. 

Слід виділити такі основні особливості роботи у Google Classroom: 
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 налаштування групи. Для кожної групи створюється свій код, який 
студенти можуть використовувати для приєднання до спільноти. Цей процес 
усуває необхідність створення попередніх реєстрів; 

 інтеграція з Google Drive. Коли викладач використовує Google 
Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його диску Google з 
новими вкладками для кожної створюваної групи; 

 організація. Коли студенти використовують Google Classroom, папка 
«Клас» створюється на сторінці їх Google-диска з вкладеними папками для 
кожної групи, до якої вони приєднуються; 

 автоматизація. При створенні завдання у вигляді Google документа, 

платформа буде створювати і поширювати індивідуальні копії документа для 
кожного студента в групі; 

 терміни. При створенні завдання викладач вказує термін виконання 
роботи. Коли студент надає завдання до початку терміну, на його документі 
з’являється статус «Перегляд», що дозволяє викладачам робити сортування; 

 виконання роботи/перевірка роботи. Коли студенти приступили до 
своєї роботи, викладач може забезпечити зворотний зв’язок в той момент, коли 
студент знаходиться в статусі «Перегляд» (Viewing). Коли робота повертається 
студентові, той знову перемикається в статус «Редакція» (Edit) і продовжує 
роботу над документом; 

 зручний огляд. І викладачі, і студенти можуть бачити всі завдання на 
головному екрані Google Classroom. Це дозволяє контролювати роботу відразу в 
декількох групах; 

 зв’язок. Завдяки поєднанню класних оголошень, створених 

викладачем, й інтегрованим можливостей коментування завдань, у викладачів і 
студентів завжди є можливість підтримувати зв’язок і бути в курсі статусу 
кожного завдання; 

 безпека. У системі немає реклами, а матеріали і дані учнів не 
використовуються з маркетинговою метою; 

 взаємодія. Для браузера Google Chrome є розширення, що дозволяє 
миттєво ділитися зі студентами веб-сторінками або окремими їх елементами; 

 мобільність. Доступ до системи можливий через браузер, а також для 
операційних систем iOS і Android є додатки, які спрощують використання 
системи з мобільних пристроїв. 

Всі сервіси є відкритими і з часом можуть доповнюватися і змінюватися за 
допомогою спеціальних інструментів. Особливим видом роботи студентів є 
пошук інформації у мережі Інтернет для виконання реферативних, творчих і 
науково-пошукових робіт.  

Як показує досвід роботи викладачів коледжу, підготовка фахівців з 
використанням сучасних освітніх технологій посилює мотивацію навчання, 
розширює можливості пошуку обробки та збереження інформації, створює 
освітнє середовище з яскравим представленням інформації, відбиває реальне 
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оточення в технології мультимедіа, сприяє гнучкості видів контролю за 
діяльністю студентів, дає перспективи формування у студентів таких умінь, як 
швидка орієнтація у нестандартній професійній ситуації та прийнятті 
відповідного нестандартного правильного рішення. 

Позитивним у використанні новітніх технологій є те, що інновації у змісті 
професійнометодичної підготовки передбачають  створення для майбутніх 
фахівців харчової промисловості можливості займати активну позицію, 
формувати та розвивати творче мислення шляхом засвоєння нових знань й 
осмислення надбань минулого, набуття власного досвіду, інструментарію 
навчальнодослідницької діяльності. 

Отже, система дистанційного навчання може і повинна зайняти своє місце в 
освітньому процесі, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити 
якісну підготовку здобувача освіти до професійної діяльності, що відповідає 
вимогам сучасного суспільства сьогодні. 

 
УДК 32-027 

М.Д. Власова, здобувач вищої освіти 
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 

м. Харків, Україна 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА 

РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
Враховуючи стрімкий розвиток е-освіти, все більшого поширення зазнають 

інформаційні джерела, які надають можливості розвитку у рамках 
неформальної освіти. На підставі сучасного епідеміологічного стану, система 
освіти у навчальних закладах зазнала певних змін, за рахунок чого 
неформальній освіті стало відводитись більше місце, ніж у звичних умовах.  

Неформальне навчання, за визначенням М. Ноулза[1]-це навчання, яке 
вбудовано в заплановані заходи, але не є обов’язковим (з точки зору цілей, часу і 
підтримки) і містить важливий елемент навчання. Тобто під неформальним 
навчанням розуміється сукупність певних заходів, які направлені на 
поглиблення знань і вмінь людини у якомусь напрямку або напрямках, які не є 
обов’язковими для її розвитку у рамках навчальної системи, в якій вона 
перебуває.  

Основними відмінностями неформальної освіти від формальної є те, що в її 
основі лежить цілеспрямована діяльність людини та бажання, сам процес 
задоволення якого надихає людину до життя та підвищення своїх особистісних 
навичок та розкриття здібностей.[2] Також, неформальна освіта складається з 
більшої кількості направленостей, що надає людині можливість знайти той 
напрямок, який буде сприяти її самовираженню та самоствердженню, що 
підвищує самоцінність людини і дозволяє їй присвоювати собі вище положення 
в соціумі, що відображається на сприйнятті її особистості оточуючими. 
Неформальна освіта має високу ефективність через осмислення діяльності і її 
значущості людиною, високий ступень мотивації, гнучку систему оплати та цілі 
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навчання. Саме поєднання формальної та неформальної системи освіти є 
найбільш продуктивним у навчальній діяльності в сучасних закладах освіти[3].  

З метою виявлення взаємозв’язку між рівнем задоволеності та діяльністю 
студентів, яка виходить за межі формальної освіти, було проведено 
дослідження, яке включало опитування за шкалою суб’єктивного благополуччя 
та розроблену анкету, направлену на визначення розуміння та сприйняття 
студентами поняття неформальної освіти 40 студентів(з них 4 чоловіки(10%) і 
36 жінки(90%), віком 18-22 років). 75% з них займаються неформальною 
освітою, 25%-ні.  

За даними тестування, всі респонденти мають правильне сприйняття 
поняття “неформальної освіти”, 75% опитуваних студентів займаються 
неформальною освітою, з них як 8% з 5, 20% з 8 до 14 років, так і 72% з 
п’ятнадцяти років, що свідчить про її поширеність і значущість у різних вікових 
групах. З них, 90% зазначили, що рішення займатися неформальною освітою 
було прийнято самостійно, у віці 12-19 років, саме в цій групі найвищий рівень 
суб’єктивного благополуччя. Вони більше схильні до соціальних контактів, 
мають кращий рівень сну, легше переживають самотність і нудьгу, менш 
схильні до тривожності і мають вищий рівень оптимізму і власної значущості. 
Тобто, можна дійти до висновку, що свідомий вибір діяльності, поза межами 
формальної освіти, підвищує її позитивний вплив на благополуччя людини. За 
результатами, респонденти переконані, що при неможливості займатися 
неформальною освітою, вони почували би себе пригнічено та обмежено, 
почували би себе неповноцінними і недорозвинутими.  

 90% студентів, які не займаються неформальною освітою, частіше 
почувають себе самотньо, тривожно, розсіяно, нудьгують, не почувають 
особистісної значущості, їм важче знайти друзів і спілкуватися з ровесниками та 
родиною. 

Як висновок, можна зазначити, що неформальна освіта відіграє важливу 
роль у підвищені рівня задоволеності людиною власним життям, надаючи 
можливість до розкриття свого потенціалу, самореалізації та саморозвитку, 
наповнюючи його сенсом.  
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К З «Широківська опорна школа ЗСО І-ІІІ ступенів» 

Дніпропетровська область, Україна 
МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE CLASSROOM 

ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Сучасні реалії складаються таким чином, що в даний час особлива увага 

приділяється дистанційному навчанню. Саме сьогодні дистанційна освіта 
займає своє соціально-значуще місце у всьому світі і в усіх навчальних закладах 
України минулого року відбулося її активне впровадження. Навчання такого 
типу дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, 
здобувати повноцінну загальну середню, вищу освіту або підвищувати 
професійну кваліфікацію.  

Якщо про здобуття дистанційно вищої освіти чи підвищення кваліфікації 
можна говорити впевнено, бо її здобувають дорослі, у яких сформована 
відповідальність, то дистанційне навчання школярів викликало у сучасному 
суспільстві( здебільшого у батьків) неоднозначне, скоріше негативне, 
відношення. Зі свого власного досвіду можу стверджувати, що дистанційне 
навчання – це один із варіантів організації навчання у школі. Це не є 
альтернатива очному навчанню. Беззаперечно, діти мають ходити до школи, 
соціалізовуватися, спілкуватися, вчитися і розвиватися.  

Жодний розумний електронний засіб не може замінити вчителя-людину. 
Проте сучасні педагоги мають бути готовими до форс-мажорних обставин і 
володіти методикою дистанційного навчання, яка зараз тільки розвивається.  

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах 
відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми 
різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій  
інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та 
спілкування.  

Важливою умовою даної форми навчання є розуміння того, що це не просто 
заняття по інтернету. Для організації дистанційного навчання необхідно вміти 
користуватися електронними ресурсами, організувати певним спеціальним 
чином самостійну роботу учнів та забезпечити можливість її об’єктивного 
оцінювання. І бажано, щоб усе це було зібране на одній платформі для зручності 
користування, як вчителю, так і школярам. 

Отже, вчителю на сучасному етапі розвитку освіти необхідно володіти 
методиками саме дистанційного навчання. Тут потрібні нові підходи для 
донесення інформації до кожного учня, а також налагодження зворотного 
зв’язку.  

Важливо зауважити, що не все залежить від педагога. Учні також повинні 
мати мотивацію до навчання. Адже підтримувати дисципліну і увагу дітей у 
класі та робити це у онлайн-форматі вимагає застосування відмінних форм та 
методів. Також важливим мінусом ситуації, яка виникла, є неможливість 
комунікації у звичному режимі. Та основною проблемою все ж залишається 
доступ до якісного інтернету, а отже, рівних умов для всіх учасників навчального 
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процесу. Проте, незважаючи на негатив, у системі дистанційного навчання є 
багато плюсів.  

Для  мене та для моїх учнів можна назвати такі «плюси» навчання на 
відстані: 

1) організація навчання учнів під час карантину, коли неможливо 
відвідувати школу( діти навчаються по власній, індивідуальній траєкторії) ; 

2) індивідуальна дистанційна робота з учнями, які мають ослаблене здоров’я 
і часто хворіють (такі учні, коли приступають до очного навчання, практично не 
потребують додаткових занять з учителем); 

3) індивідуальна робота з обдарованими учнями, які мають високий 
потенціал та бажання розвиватися і отримувати додаткові знання; 

4) дистанційне навчання надає кожному здобувачу освіти доступ до 
нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 
дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження; 

5) комфортні умови – «вдома завжди краще», звичне оточення, близькі 
друзі та рідні поруч дозволяють уникнути переживань; 

6) економія коштів у зв’язку з поїздкою до школи, витратами на харчування 
і т. п; 

7) додатковими плюсами в цій роботі стало і те, що протягом 2019-2020 
років, уроки у нашому класі уже проходили з використанням інтерактивної 
дошки, телефонів учнів, використовувалися онлайн-завдання у проєктній 
роботі; тому для учнів, які опинилися вдома на карантині, це не була нова 
робота; 

8) з боку вчителя  також є відчуття задоволення від нових можливостей, які 
відкривають використання електронних платформ та інструментів в освітній 
діяльності; це можливість пошуку та застосовування принципово нових форм та 
методів навчання, постійний розвиток та вдосконалення власної педагогічної 
майстерності. 

Під час першого «вимушеного» етапу переходу до дистанційного навчання у 
березні 2020 року мною було  закінчено дистанційний курс “Організація 
освітнього середовища засобами Google Class room” та курс «Про дистанційне 
навчання та змішане  навчання в умовах карантину». Дані курси значно 
полегшили роботу у дистанційному режимі. 

Я особисто та деякі мої колеги використовуємо безкоштовний додаток 
Google Class room, вважаючи його найбільш доступним і простим у 
використанні. Організація  навчання у нашому класі проходила у такій формі: 
дві третини – авторські відеоуроки, одна третина – онлайн-уроки у Google Meet. 
Оцінювання знань учнів відбувалося згідно Критеріїв оцінювання, за 12-
бальною системою. 

Учителю та учням для роботи на платформі Google Class room потрібно мати 
облікові записи в поштовому сервісі Gmail, що дітям дозволено з 13 років. У 
такому випадку педагог самостійно створює окремий курс власного предмета та 
надає код приєднання учням та батькам. Учні 1-4 класів можуть  це зробити 
через пошту батьків. Після створення папка з матеріалами класу автоматично 
формується в учителя та учнів на Google Диску. Крім того, є можливість швидко 
створити і завантажити матеріали з Google Диску безпосередньо до віртуального 
класу.  
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У чому ж зручності роботи у Google Class room? 
1) автоматичне створення журналу оцінок та інформування про появу нових 

завдань і термінів їх виконання; 
2) у створеному дистанційному класі вчитель розміщує текстові матеріали, 

презентації, відеозаписи, завдання, посилання на інші освітні ресурси; учні 
ознайомлюються з навчальними матеріалами, повторно їх переглядають, 
виконують завдання; 

3) застосування Google Class room  є доречним для організації дистанційного 
та індивідуального навчання і в асинхронному режимі; 

 4) можливість проведення, відео уроків (Google Meet, YouTube та інші), 
вчитель планує трансляцію та розміщує посилання на заплановану трансляцію 
у Google Class room,а учням  на електронні скриньки приходить повідомлення; 
під час трансляції вчитель може демонструвати дошку, записувати, малювати і 
т.д.; 

5) поєднання навчальної роботи Google Class room  з сайтами «На Урок» та 
«LearningApps.org»; 

6) використання спільних документів Google (документів, презентацій, 
таблиць, малюнків тощо) дозволяє організувати роботу в режимі реального 
часу; учні можуть як створювати документи разом (записувати відповіді, думки, 
правила, створювати разом слайди тощо), так і коментувати їх; цей інструмент 
можна застосовувати також в асинхронному режимі.  

Погоджуюся, що під час організації дистанційного навчання доцільно 
поєднувати синхронний та асинхронний режими навчання. 

Дистанційне навчання у Google Class room дає змогу школярам мати 
цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, постійну підтримку й 
консультації вчителя, авторські он лайн відео уроки та інші технологічні 
рішення для забезпечення ефективного та якісного процесу навчання. Так, 
минулого навчального року, у 3 класі, у перший день карантину (13 березня 
2020 року) ми з батьками у групі Viber обговорили можливі варіанти 
дистанційного навчання у нашому класі. Прийшли до зручного, єдиного 
варіанту, прийнятного для всіх сімей: організації  навчання на освітній 
платформі Class room, на якій вчитель розміщувала власні авторські відеоуроки 
по кожному предмету та організовувала відео зустрічі у Google Meet. 

Таким чином, враховувалися можливості кожної сім’ї, адже навчальний 
матеріал діти могли за потреби передивлятися безліч разів і у зручний час. 
Розуміючи складність ситуації, зважаючи на зайнятість  батьків, доступ до 
інтернету, можливіть  дитини користуватися електронним засобом у певний час 
та по причині інших обставин, які могли складатися у кожній окремій родині –  
це був непоганий варіант. Із 30 учнів класу 26 дітей приступили до роботи  у   
Classroom, двоє діток отримували пояснення та онлайн консультації у 
телефонному режимі,  ще двоє - у Viber.  

Під час карантину у 2021 році ( 11січня-25 січня)  у   Classroom працював 
увесь клас. Онлайн-тестування батьків з даного питання  підтвердили зручність 
даного варіанту роботи.  

На мою думку, розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і 
вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів 
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дистанційного навчання, які кожен з педагогів обиратиме самостійно, 
відповідно до власних потреб. 

Результативна робота під час дистанційного навчання на платформі Google 
Class room  дозволяє виділити наступні прийоми викладання навчальних 
дисциплін в умовах карантинних обмежень. 

1) Чіткий  режим дня та розклад для учнів; максимально наблизити його до 
звичайного робочого ритму та повідомити усім учням;  

2) Зрозумілі інструкції  щодо роботи на освітній платформі для учнів та їх 
батьків; як тільки ми визначилися з навчальною платформою, відразу 
розробили детальні інструкції - як долучити дітей до он лайн уроків; вони дуже 
якісно і швидко допомогли дітям технічно розібратися з інструментами, що 
дало змогу в перший день дистанційного навчання приступити до роботи ( я 
записувала короткі відео інструкції, за якими кожен із батьків міг 
зареєструватися у Google, приєднатися до Google Class room, легко  виконувати 
усі завдання та комунікувати із вчителем та однокласниками у Google Meet; 

3) Авторські відео пояснення вчителя для виконання домашніх завдань, що 
містять детальні інструкції для кожного учня і не потребують додаткової 
допомоги батьків та  адаптовані саме до певного класу  ( дані відео тривалістю 5 
хв записувалися у простій і доступній програмі Screen Recorder); 

4) Постійна підтримка батьків,  мотивація школярів ( насправді учні дуже 
гарно адаптуються до нових умов; батькам замість того, щоб постійно 
перевіряти і нагадувати про завдання, краще просто більше спілкуватися з 
дітьми, звісно, у вільний від навчальних годин час; невеличкі відео звернення до 
батьків та дітей підтримували емоційний позитивний настрій у складній 
ситуації); 

5) Основними каналами зв'язку з батьками у нас є потік у нашому Google 
Classroom, електронне листування та закрита батьківська група класу у Viber; в 
комунікації з батьками надважливо вчасно надавати інформацію, брати 
зворотний зв'язок, висвітлювати процес, результати, перемоги та труднощі; 
батькам спокійніше, якщо вони ознайомлені з усіма кроками вчителя наперед; 

6) Не зупинятися на досягнутому, змінювати підходи до занять та 
вдосконалюватися самим; 

Уже немає сумніву, що цей перехід в онлайн-навчання за дуже короткий 
строк став переконливим поштовхом до розвитку кожного учня, вчителя і 
школи загалом. Нова швидкість та реальність додає креативу у кожне наше 
рішення, а злагодженість роботи надихає і відкриває нові горизонти. 

Отже, платформа Google Class room  є однією із ефективних форм освітньо-
виховного процесу в умовах карантину. А дистанційне навчання може  стати 
ефективним дієвим інструментом не тільки під час карантину, а й при  
змішаному навчанні, яке дуже легко перемикати в різні режими: обирати 
офлайн або онлайн формати, відповідно до можливостей та потреб.  

Вважаю, що досвід роботи в умовах карантинних обмежень та 
дистанційного навчання- найкращий час для опановування нових навичок, 
коли можна експериментувати, помилятись, робити висновки і опановувати 
нові інструменти, щоб у подальшому з цим працювати більш ефективно.  
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ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ 
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Через загрозу поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), яка зумовила 

перехід закладів освіти до нової форми навчання. Заклади вищої освіти  
зацікавлені у пошуках інноваційних форм дистанційного навчання, які 
забезпечать якість освітнього процесу, тим самим підсилять якість освітніх 
послуг ЗЗСО. 

В умовах карантину навчання відбувається в дистанційному режимі. Згідно 
з Положенням про дистанційне навчання, яке затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466, під дистанційним 
навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 
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сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 
[1; 2]. 

Актуальність теми зумовлена затребуваністю дистанційної освіти в умовах 
карантинних обмежень, і врешті єдиною ефективною умовою провадження 
освітнього процесу, коли можливості фізичного відвідування закладів освіти 
здобувачами обмежені або відсутні. 

Перехід на дистанційне навчання потребує перегляд навчальних підходів, 
методів і форм на предмет їх відповідності потребам і можливостям школярів. 
Для того, щоб діти з особливими освітніми потребами мали можливість 
продовжувати навчання, слід враховувати форму порушення здоров’я та 
можливості комунікації. 

Право на здобуття повної загальної середньої освіти гарантується Державою 
незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, 
особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, 
релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, 
походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих 
обставин, наявності судимості, а також інших обставин та ознак (ст.7, ЗУ «Про 
повну загальну середню освіту» від 16.01.2020). Під час карантину діти з ООП 
мають навчатися в інклюзивних класах (ст.26, «Про повну загальну середню 
освіту») разом з усіма, реалізуючи право на освіту [3]. 

Мета дослідження полягає у визначенні доцільності застосування засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному навчанні у ЗЗСО 
України в умовах карантинних обмежень. 

Аналіз літератури з теми дослідження показав, що вивченням проблеми 
залучення дітей з особливими потребами в освітній процес, зокрема питання 
інклюзивної освіти, досліджувалися такими вітчизняними ученими, як В. 
Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Колупаєва, В.Ляшенко, О. Столяренко, А. 
Шевчук, О. Щербина та ін. 

Вивченням можливостей використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в організації навчального процесу в Україні в умовах карантину, 
через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 займалися вчені К. Осадча, 
В. Осадчий, В. Круглик. 

Заслуговує на увагу досвід однієї з ТОП-50 учителів світу Global Teacher prize 
– 2020, керівниці інклюзивних проєктів ГО «Бачити серцем» Н. Гладких. На її 
думку при розробці уроків необхідно пам’ятати, що кожна дитина, незалежно, 
чи вона має інвалідність, хоче, щоб у неї було повноцінне 

дитинство. У дитинства немає інвалідності. Кожна дитина хоче спілкуватися 
з іншими однолітками, гратися, відвідувати школу. Коли ми під час підготовки 
уроків будемо спиратися на те, що є дитина, а не є її особливі потреби, ми 
зможемо краще сприймати саму дитину й ефективніше будувати навчання [4]. 

Суттєвої уваги потребують діти з особливими освітніми потребами як щодо 
соціально-психологічного супроводу, так і підтримки у дистанційному 

навчанні. Організовуючи дистанційне інклюзивне навчання варто звернути 
увагу на використання освітніх програм, де вже є корекційні завдання, різні 
заняття, відео уроки. 
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Однією з таких освітніх програм є програма LearningApps.org – який 
створений для підтримки і викладання матеріалу з допомогою невеликих 
інтерактивних вправ. Вправи створюються онлайн і в подальшому можуть 
використовуватися в навчальному процесі. Для створення вправ на сайті 
запропоновано декілька шаблонів [5]. 

«Віртуальний клас» створений на основі платформи дистанційного 
навчання Moodle – модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 
навчального середовища, відомого і використовуваного в багатьох закладах 
світу. Moodle – це безкоштовна онлайн-система управління навчанням, котра 
дозволяє навчатися в будь-якому місці в  будь-який час. У середовищі Moodle 
учні отримують доступ до навчальних матеріалів, можливість спілкування з 
викладачем через особисті повідомлення, форум, чат, можливість 
завантаження файлів з виконаними завданнями та багато іншого [6]. 

Гарним прикладом організації дистанційного навчання дітей з особливими 
потребами є, створений за підтримки Міністерства освіти і науки України, 
безкоштовний проєкт під назвою «Всеукраїнська школа онлайн». Всеукраїнська 
школа онлайн — телевізійна школа для українських школярів. Уроки з 11 
предметів, які за чітким розкладом транслюють українські телеканали та 
YouTube  Міністерства освіти і науки. Цей проєкт  – створений для кожного 
українського учня, незалежно від місця проживання, ресурсів та можливості 
підтримати зв’язок зі своїми вчителями,  доступ до знань [7].  

Отже інформаційно-комунікаційних технології відкривають нові 
перспективи для дітей з особливими освітніми потребами. На сучасному етапі 
розвитку науки в умовах карантинних викликів, дистанційне навчання є 
єдиною прийнятною формою здобуття освіти, яке відповідає чинному 
законодавству. 
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ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Ключову роль у формуванні та розвитку унікального потенціалу кожного 
індивідуума відіграє освітня система як невід'ємна частина забезпечення 
можливості процвітання суспільства. Однак, як показує практика, підвищення 
якості освіти часто призводить до маргіналізації деякої категорії дітей, зокрема, 
дітей з особливими освітніми потребами, що, безумовно, суперечить прийнятим 
більшістю країн міжнародним і національним цілям розвитку освітніх систем. 

Все більша увага державної соціальної політики в Україні приділяється 
реалізації інклюзивної освіти. 

Конвенція ООН про права інвалідів від 13.12.2006 визначає людей з 
інвалідністю як осіб зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 
сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть 
заважати їх повній і ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. 

Тим самим Конвенція акцентує увагу на баченні інвалідності як результату 
взаємодії дітей з ООП й оточуючих бар'єрів, і, як наслідок, підкреслює 
необхідність усунення цих бар'єрів. Особливе місце у подоланні дискримінації 
дітей з ООП відводиться інклюзивній освіті. Положення Конвенції зобов'язують 
країну, яка ратифікувала даний документ, вживати всіх належних заходів (у 
тому числі законодавчі) для надання можливості дітям з ООП навчатися в 
системі загальної освіти. 

Таким чином, в нашій країні кожній дитині не залежно від національності, 
віросповідання, стану психічного або фізичного здоров'я державою гарантовано 
право на отримання безкоштовної загальної освіти. За історично невеликий 
відрізок часу в Україні стався перехід від закритої медичної моделі навчання 
осіб з інвалідністю до більш відкритим моделям, серед яких найбільшого 
поширення набули інтегрований підхід до навчання або інклюзивну освіту. 

Інклюзія розглядається переважно як навчання дітей з ООП в 
загальноосвітніх школах разом з їхніми однолітками. Принцип інклюзивної 
освіти полягає в тому, що адміністрація і педагоги освітніх установ приймають 
дітей з особливими освітніми потребами незалежно від їх соціального стану, 
фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку і організовують їм умови 
на основі психолого-педагогічних прийомів, орієнтованих на потреби цих дітей. 

Перед керівниками, педагогами освітнього закладу ставляться нові 
завдання щодо вдосконалення методики своєї роботи з дітьми з ООП, 
використання спеціальних освітніх програм і методів навчання і виховання. 

В даний час в Україні дані офіційної статистики свідчать про прогресуюче 
погіршення здоров'я у дітей. Велика кількість дітей мають постійні або 
тимчасові порушення в психічному або фізичному розвитку і потребує 
спеціально пристосованих умовах життя, в тому числі і освіти. Це свідчить про 
масштабність даної проблеми. 
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 Це свідчить про масштабність проблеми і визначає необхідність надання 
даної категорії дітей як освітніх, так і соціальних послуг, що дозволяють 
реалізовувати особливі освітні потреби. 

Існують такі освітні установи, які займаються навчанням і вихованням дітей 
з особливими освітніми потребами  в умовах інтернату, проте практика показує, 
що в підсумку навколишнє життя, освітнє середовище виділяють і усувають 
таких дітей. Отриманню якісної освіти поза інтернатним (закритим) закладом 
такими дітьми перешкоджають не тільки множинні структурні обмеження, а й 
соціальна нерівність, ексклюзія і сегрегація. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники відзначають проблему 
соціальної виключеності та поділу вразливих категорій дітей. Так, Д.В. Зайцев, 
стверджує, що традиція сегрегації дітей на основі рівня психофізичного 
розвитку виступає потужним фактором подальшого поглиблення 
диференціації та нерівності, суперечить цінностям цивілізованого суспільства, 
порушуючи права людини [1, с. 126]. Автор говорить про те, що будь-яка освітня 
система «виштовхує» дітей, так як вона не готова до задоволення їх 
індивідуальних потреб. 

Є.І. Холостова і Н.Д. Дементьєва вказують, що «в теоретико-
методологічному сенсі кожна особа має ті чи інші відхилення від 
середньостатистичної норми, і за рахунок цього саме і є самостійною, відмінною 
від інших особистістю... кожен індивід має ті чи інші особливі потреби, до яких 
суспільство повинно пристосовувати свої зовнішні умови... все соціальне життя 
організовується як безперервний процес компромісів в організації 
функціонування між особистістю і соціумом, індивідом, групою і суспільством. 
При цьому повага прав особистості передбачає водночас визнання прав 
спільності» [2, с. 41]. 

М. М. Малофєєв робить акцент на тому, що введення в людську спільноту 
дітей з відхиленнями в розвитку є основним завданням і закономірним етапом 
всієї системи спеціальної (корекційної) допомоги [4]. Вчений пояснює 
необхідність такого підходу до освіти неординарних дітей соціальним 
замовленням досягли певного рівня економічного, культурного, правового 
розвитку суспільства і держави. На думку автора, «етап цей пов'язаний з 
переосмисленням суспільством і державою свого ставлення до дітей з ООП, не 
тільки з визнанням рівності їх прав, а й усвідомленням суспільством свого 
обов'язку забезпечити таким людям рівні з усіма іншими можливості в різних 
сферах життя, включаючи освіту» [4, с. 65]. 

Така ж позиція підтверджена і в нормативно-правових документах, як в 
Україні, так і за кордоном. Так, держави-учасники Конвенції про права інвалідів 
«визнають право інвалідів на освіту» і при реалізації цього права забезпечують 
інвалідам «нарівні з іншими доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної 
початкової та середньої освіти в місцях свого проживання» [5, с. 5]. 

В нормативно-правових документах, вказані заходи, спрямовані на 
державну підтримку дітей з ООП, такі як: 

 забезпечення рівного доступу дітей з ООП до якісної освіти всіх рівнів, 
гарантованої реалізації їх права на інклюзивну освіту за місцем проживання, а 
також дотримання права батьків на вибір освітнього закладу та форми 
навчання для дитини; 



347 
 

 нормативно-правове регулювання порядку фінансування витрат, 
необхідних для адресної підтримки інклюзивного навчання та соціального 
забезпечення дітей з ООП; 

 впровадження ефективного механізму боротьби з дискримінацією у 
сфері освіти дітей з ООП у разі порушення їх права на інклюзивну освіту [1]. 

Таким чином, державна політика щодо дітей з ООП, закріплена в 
нормативно-правових документах, ставить перед професійним педагогічним 
співтовариством завдання зміни звичних, що складалися десятки років уявлень 
про форми і зміст навчання даної категорії дітей. 
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СТУДІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЯ 
 В ОРГАНІЗАЦІІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
Питання формування професійної конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців в контексті глобальних викликів сучасності є гостро затребуваним 
суспільним запитом, пов’язаним із сучасним ринком праці, підвищенням якості 
надання освітніх послуг згідно міжнародних та європейських стандартів життя. 
Продуктом освітньої діяльності є компетентна особистість в обраній професії, 
яка володіє знаннями, вміннями та навичками у певній сфері діяльності, чия 
якість робочої сили є релевантною потребам ринку праці та вимогам 
роботодавців.  

Рівень та якість професійної освіти є суттєвим чинником впливу на 
конкурентоспроможність молоді, оскільки обсяг набутих у закладі освіти 
теоретичних знань є показником рівня освіти, а здатність використовувати на 
практиці цей обсяг набутих теоретичних знань – якості освіти. Тому 
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упровадження ІКТ-технологій в освітнє середовище є імперативом модернізації 
освіти (В.Г.Кремень), що пов’язано з принципово новими вимогами до якості 
підготовки фахівців, що відповідають запитам сучасного інформаційного 
суспільства. Зокрема, у концепції реалізації державної освітньої політики щодо 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 р., вказано, що набуття здобувачами кваліфікацій інформаційно-
комунікаційної компетентності як ключової, необхідної для успішної 
життєдіяльності молодої людини в контексті нової цифрової ери [1; 2; 4; 7; 8].  

Набуття учасниками освітнього простору інформаційно-цифрової 
компетентності передбачає впевнене і критичне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні [1;3; 5; 
6; 9;10].  

Як зазначається у Законі України «Про освіту», прийнятому у 2017 році, 
серед новітніх форм здобування освіти, дистанційна форма (індивідуалізований 
процес здобування освіти за опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікативних технологій) та мережева форма (спосіб організації навчання 
здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається 
за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на 
договірних засадах) освіти відіграють провідну роль [1].  

Інформаційна парадигма передбачає принципово нові функції освіти і зміну 
ролі усіх учасників освітнього процесу в умовах інформаційно-комунікативного 
навчального середовища, що пов’язано з випереджувальним характером 
сучасної освіти, яка має готувати майбутнього фахівця до самостійного 
оволодіння необхідною інформацією та формувати вміння її застосувати в 
умовах турбулентності [2; 4; 8; 9; 10; 11]. 

Аналіз сучасних векторів впливу в умовах пошуку ефективної освітньої 
траєкторії у викликах сьогодення щодо гнучкості освітніх програм з 
урахуванням особистісних запитів тих, хто навчається та навчає, засвідчив 
необхідність створення студії дистанційного навчання як важливої 
інфраструктури інформаційно-комунікативного навчального середовища  
освітнього закладу. Це дає можливість активізувати та забезпечити умови для 
саморозвитку, самоосвіти усіх учасників освітнього процесу та соціально-
педагогічного партнерства в інформаційному середовищі ДПТНЗ «ТВПУ сфери 
послуг та туризму» з метою успішного формування конкурентоспроможності 
майбутніх кваліфікованих робітників на сучасному ринку праці, 
використовувати на практиці інформаційно–комунікаційні технології для 
задоволення  індивідуальних потреб усіх учасників освітнього процесу та 
розв’язання суспільно значущих освітньо-професійних завдань у професійній 
освіті.  

Досягнення певних рівнів розвиненості ІК-компетентності можливе тільки 
за умови постійної практики педагогів: 

– розміщення й поширення нових даних; 
– створення ресурсів і складання портфоліо; 
– обмін інформацією й інтерактивним діалогом між учнями; 
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– урізноманітнення та модернізація процесу навчання в професійній освіті 
та управління цим процесом; 

– організація віртуального класу та віртуальної аудиторії [ 10, c. 23] 
Метою діяльності дистанційної студії  є організація освітньо-виховного 

процесу ДПТНЗ «ТВПУ сфери послуг та туризму» через навчання, застосування 
ІКТ-інновацій, соціально-педагогічну партнерську взаємодію задля 
формування вмотивованого здобувача вищої професійно-технічної освіти 
шляху його професійного розвитку та самореалізації. 

   Для реалізації мети щодо якісного функціонування студій 
дистанційного навчання, зусилля усіх учасників освітнього процесу 
професійного училища – педагогів, майстрів виробничого навчання та батьків 
учнів – було спрямовано на розв’язання наступних завдань: 

– створити інформаційно-комунікативне середовище як безпечне, 
недискримінаційне, інклюзивне, освітнє середовище закладу для партнерської 
взаємодії, орієнтованого на якість професійних знань та кваліфікацій робітника; 

– забезпечити віртуальний робочий простір, оптимізувати його для 
корпоративного зв’язку та співпраці в умовах дистанційного навчання з певним 
набором робочих інструментів (блоги, форуми роботодавців тощо); 

– пропагувати інформаційно-комунікативні інновації через організацію 
вебінарів, психолого-педагогічних експертиз; рекламу роботодавців, 
електронний моніторинг ринку праці; 

–  впровадити систему внутрішньо училищного навчання педагогів – 
майстрів виробничого навчання з метою підвищення їх якісної професійної 
підготовки; 

– оптимізувати систему моніторингу якості навчальної діяльності, 
спрямовану на засвоєння професійних і фахових знань учнями, набуття ними 
інформаційно-комунікативних професійних компетентностей у майбутній 
фаховій діяльності; 

– систематизувати і структурувати навчальну інформацію та розробити 
«Smart-комплекси» – відеоуроки, анімовані схеми, відео інструкції, в т.ч. із 
сурдоперекладом, тестові  завдання тощо); 

–забезпечити різнорівневий доступ до інформаційно-комунікативних 
ресурсів; усіх учасників освітнього процесу та прослідковувати індивідуальний 
поступ здобувача професійної освіти; 

–розробити шляхи оптимізації/ефективності системного підвищення 
кваліфікації педагогів-майстрів виробничого навчання та практичного 
впровадження інформаційно-комунікативних технологій. 

Інформаційно-освітнє середовище закладу професійної освіти  це 
поєднання новітніх професійних технологій, педагогічних здобутків, робота з 
батьками, підтримка роботодавців, співпраця з представниками ОТГ. 
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ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Євроатлантичний вектор  сучасного розвитку України актуалізує проблему її 
входження у простір розвинутих країн, які мають   високі  освітні стандарти. Ідея 
якості освіти у відповідності до міжнародних стандартів стає провідною для 
прогресивних  перетворень у галузі вищої освіти України [1]. Однією  з 
важливих їх умов є  студентоцентрований  підхід до організації навчального 
процесу у ЗВО. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту » він 
передбачає заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і 
відповідальних суб’єктів освітнього процесу, формування їх індивідуальної 
освітньої траєкторії у середовищі, яке побудоване на  засадах взаємної поваги та 
партнерства [2]. Стандарти вищої освіти, які затверджуються  у відповідності до  
Закону України від 18 грудня 2019 року, - «це  сукупність вимог до освітніх 
програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного 
рівня вищої освіти та спеціальності.…» Однією з таких  вимог є перелік 
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обов’язкових компетентностей випускника. Законом компетентність 
визначаються як «здатність  особи успішно соціалізуватися, навчатися, 
провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей…» [2]. Їх набуття значною мірою залежать від методів викладання 
навчальної дисципліни, зокрема, ступеню їх інноваційності. 

Соціальні та гуманітарні дисципліни, які викладаються у технічних 
університетах нашої країни, мають великий потенціал щодо забезпечення 
студентоцентрованого навчання. Цьому сприяють як їх ємний контент, так і 
можливості методичної  варіативності у їх викладанні. Навчальні програми 
соціальних та гуманітарних дисциплін  передбачають  індивідуальні освітні 
завдання та використання інноваційних  методів  щодо їх засвоєння. Останні  
розробляються у відповідності до особистої зацікавленості, психологічних та 
когнітивних особливостей здобувачів вищої освіти. Викладання «Історії та 
культури України», «Політології», «Філософії», «Соціології» та ін.  
спрямовується на забезпечення  загальної компетентності рівня бакалавр, яка 
полягає у  «здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій» [4]. Окрім цього, дисципліни соціального та 
гуманітарного спрямування можуть забезпечити  переважну більшість 
загальних компетентностей, які мають соціальне спрямування, так звані «soft 
skills» ( англ.). 

Особистий досвід автора у викладання історії та культури України включає в 
себе певні інноваційні підходи, якими варто поділитись та, у разі зацікавленості 
колег їх поширити. Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», 
інновації для вищої школи можна визначити як новостворені і вдосконалені 
конкурентоздатні технології та послуги, а також організаційно-технічні рішення 
в навчально-педагогічному процесі, які  суттєво покращують якість освітнього  
процесу та соціальної сфери [3].  

Зокрема з навчальної дисципліни «Історія та культура України» 
пропонується проведення практичних занять в різних культурних середовищах 
Харкова. Зміна просторового та змістового контексту стимулює студентську 
активність та вимагає творчого підходу до виконання завдань. Здебільшого 
ідеться про три різноманітні локації: міське архітектурне середовище, художній 
музей та археологічний музей, які надають можливості реалізації інновацій у 
навчальному процесі при вивченні історії та культури України первісного 
суспільства та історії культури ХІХ-ХХ ст., зокрема художнього мистецтва та 
розвитку будівництва та архітектури.  

 На прикладі вивчення теми з культури ХІХ-ХХ ст. з використанням 
семінарів-екскурсій «Бекетовський Харків» можна розглянути  інтерактивний 
метод засвоєння навчального матеріалу, який  передбачає  співбесіду 
академічною групою у кількості до дванадцяти екскурсантів у міському 
архітектурному середовищі. Передбачається, що кожен із студентів готується до 
цього заняття теоретично за загально оглядовим матеріалом та індивідуально, 
поглиблено вивчаючи  історії  створення та функціонування архітектурних 
будівель. Студентами  здійснюється самостійна доповідь про кожну будівлю, 
біля якої зупиняються екскурсанти. Будівля розглядається у культурно-
історичному контексті, про який розповідає викладач. Біля будівлі відбувається 
обговорення її архітектурно-історичної особливостей, здійснюється порівняння 
та з’ясовується культурне значення архітектурного об’єкту. У проведених таким 
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чином семінарських заняттях інновація полягає у концептуальному  поєднання 
не лише теорії та практики, а й у встановленні міжпредметних зв’язків, 
різноманітті методичних прийомів, поглибленні профілізації у навчанні 
студентів будівельно-архітектурних спеціальностей. Інноваційні методи 
використання поза-аудиторних культурних локацій сприяють набуттю 
декількох загальних компетентностей: «здатності застосовувати знання у 
практичних ситуаціях»; «здатності до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу»; «здатності до пошуку, обробленню та аналізу інформації з різних 
джерел»; «здатність до адаптації та дії в новій ситуації»; «здатності працювати в 
команді»; «прагненню до збереження навколишнього середовища». Таким 
чином, інноваційні методи дозволяють збільшити перелік загальних 
компетентностей, які зазвичай містять освітні програми, ефективно 
використовувати робочий час  і, відповідно, підвищити якість надання вищої 
освіти здобувачам технічних ЗВО. 
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МЕТОДИКА І МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ 
«ТЕХНОЕКОЛОГІЇ» В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Процес викладання дисципліни, у тому числі і дистанційний, складається з 

вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань та 
проведення контрольного блоку. Оскільки учням потрібні заняття, щоб 
стимулювати їх інтерес до певної теми і залучити їх до процесу навчання, 
необхідно, щоб ці дії відповідали характеру поведінки, яку вони використовують 
для навчання. Багато студентів віддають перевагу читанню відповідної 
літератури, але що відбувається з тими, хто не дуже підходить для цього заняття. 
Необхідно проводити заходи в середовищі дистанційного навчання, які будуть 
охоплювати широкий спектр різних стилів навчання. Кожен студент навчається 
в своєму власному темпі і формі, тому кожен заслуговує, щоб інформація була 
представлена у тому вигляді, що відповідає його потребам. Складним моментом 
у ході дистанційного навчання є відсутність традиційних аудиторних занять, які 
дозволяють студенту ознайомитись з пристроями або технічним обладнанням. 
Варіантом вирішення такої проблеми при викладанні дисципліни 
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«Техноекологія» може бути переорієнтація на новітні технології у вивченні 
джерел та наслідків впливів на середовище-людину різних галузей й об’єктів.  

На сьогодні екологічні досягнення обумовлені технологіями, в першу чергу 
пов'язаними з поліпшеним збором даних з високим просторовим і тимчасовим 
виміром. Наприклад, датчики температури навколишнього середовища і 
забруднення можуть бути розміщені щільно (сотні на гектар) для реєстрації 
мікрокліматичних змін. Такий прогрес в технологіях збору даних дозволив 
отримати знання про природне середовище. Екологія може опинитися на межі 
революції у зборі даних. Це відбувається в рамках трьох концепцій: суперрозмір 
(розширення існуючої практики), покрокова зміна (здатність використовувати 
технології для вирішення питань, які раніше не могли бути розв’язанні) і 
радикальна зміна (вивчення питань, які раніше не могли бути навіть уявлені). 
Те, що має назву «техноекологія», є апаратною стороною «великих даних», 
орієнтованою на вживання передових фізичних технологій для використання 
нових можливостей і екологічних даних. Такі дані можуть допомогти у 
вирішенні складних і актуальних глобальних проблем захисту навколишнього 
природного середовища. 

Одним з завдань дисципліни «Техноекологія» є діагностика, відстеження, 
складання (розрахунок), обгрунтування, аналіз, пропозиції з коригування 
матеріально-екологічних балансів потенційно небезпечних для довкілля 
виробництв (технологічних процесів); визначення джерел надходження 
забруднюючих речовин в довкілля промисловими, енергетичними, 
транспортними та іншими техногенними об'єктами (скид стічних вод, 
поверхневі змиви забруднюючих і біогенних речовин; внесення добрив та 
засобів захисту рослин, складування промислових і комунальних відходів, 
потенційно-небезпечні підприємства, техногенні аварії і таке інше) та мішеней 
ураження (території, міста, річки, озера, зони впливу і таке інше); об’єктивна 
оцінка сучасного стану довкілля в умовах техногенного впливу у визначений 
даний відрізок часу порівняно з попереднім станом, які зміни (позитивні, 
негативні) відбулися та які очікуються в прогнозований майбутній відрізок 
часу); визначення причин змін у минулому та у даний момент, з прогнозом 
можливих наслідків в майбутньому.  

Автоматизовані процеси стають все більш актуальними з більш 
довгостроковими мережами датчиків безперервної реєстрації (наприклад, 
Національна мережа екологічних обсерваторій, Мережа спостережень 
Національної гідрометслужби України), це безліч метеорологічних станцій на 
об'єктах різного типу: хімічних заводах, портах і аеропортах, центрах контролю 
якості повітря і багатьох інших. Ці автономні станції збирають дані і зберігають 
їх у вигляді текстових файлів з відмітками часу на комп'ютері поруч з 
приладами. Ці необроблені дані, що іноді записуються протягом декількох 
років, не завжди очевидні для обробки кінцевим користувачам.  

Дані включають середньорічні концентрації оксидів азоту, озону і твердих 
частинок, зібрані у місті та його передмістях. На основі цих даних складається 
карта розподілу забруднювачів, виявляється взаємозв'язок між ними, а також з 
демографією регіону. Отримані результати дозволяють класифікувати різні 
станції моніторингу на основі кожного з чотирьох забруднювачів, виявити 
інформацію про їх джерела і механізми утворення, візуалізувати їх просторовий 
розподіл і контролювати їх рівні відповідно до середньорічних та 
середньодобових лімітів, встановлених законодавством. Студенту пропонується 
відмітити чи перевищують забруднюючи речовини річний (добовий) ліміт в 
центрі, на півдні, заході та сході міста. Пов’язати ці данні з картою розташування 
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підприємства, технологією та наявним очисним обладнанням, його 
ефективністю нейтралізації (знешкодження) забруднювачів. Щоб найкращим 
чином використовувати такі дані, потрібен аналіз з високим тимчасовим 
дозволом, що неможливо зробити дослідникам вручну, але можливо за 
допомогою алгоритмів машинного навчання та інших передових статистичних 
підходів. Отже, оцінка впливу комплексу забруднюючих речовин на населення 
має важливе значення для вивчення і розуміння причин цього впливу та 
перехід до розробки заходів і рекомендацій щодо дій, спрямованих на 
зниження впливу. У цьому сенсі багатовимірні статистичні методи є відмінним 
інструментом для виявлення і аналізу великого набору даних про стан 
навколишнього середовища. Такі дослідження забезпечують ефективне 
рішення найважливіших завдань охорони навколишнього природного 
середовища, а саме: ідентифікацію екологічних градієнтів або біологічно 
значущих кластерів, що об'єднують місцеперебування і таксони організмів, які 
відносяться до досліджуваних співтовариств; виділення основних зовнішніх 
факторів, що визначають мінливість структури спільнот; зіставлення двох або 
кількох масивів даних, що містять описи досліджуваної екосистеми, зроблених в 
різний час або з використанням різних таксономічних груп, з оцінкою 
статистичної значущості наявних структурних змін. 

Аудиторія повинна бути не тільки одержувачем інформації, а й залучатися в 
бесіду, щоб вносити свій вклад в оцінку і брати участь в ній протягом усього 
процесу. Студенти можуть працювати в зручному для них темпі, отримуючи 
при цьому якісну освіту. Зміна форми навчання на додаток до включення нових 
медіа-інструментів і стратегій може підвищити рівень участі та відповідальності 
в процесі роботи. Це також дозволяє налагодити більш тісну співпрацю між 
студентом і викладачем, які розробляють новітні методи та технології 
покращення стану середовища, модернізовану систему управління якістю 
урбанізованої території. 

Сучасні екологи більшу частку свого часу проводять за екранами 
комп’ютерів, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для аналізу 
даних про навколишнє середовище. Значна частина цих даних була зібрана за 
допомогою дистанційного обладнання, зі станція моніторингу та 
спостереження за станом повітря. За умови раціонального використання 
технологічних досягнень відкриваються можливості, які уявлялись 
нездійсненими. 
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deakin/media-releases/articles/deakin-call-to-action-we-must-embrace-the-techno-
ecology-revolution. 
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УДК 377.36:378.147 
Р. О.Ларіна, викладач, спеціаліст вищої категорії 

І. А.  Клімова, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 
ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості»  

Харківського національного технічного університету  
сільського господарства імені Петра Василенка 

м. Харків, Україна 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  
В СИСТЕМІ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У сучасних умовах на перший план виходить проблема підвищення 
результативності самостійної роботи студентів. Тому, на нашу думку, найбільш 
ефективною та важливою підмогою для самостійного вивчення курсу 
дисципліни є впровадження «Методичного керівництва по вивченню 
дисципліни (методичного путівника по курсу)» і електронних підручників, 
використання яких дозволить реалізувати дидактичні та виховні принципи 
навчання. 

Методичний путівник по курсу дисципліни містить методичні рекомендації 
вивчення даної дисципліни для студентів з описом послідовності дій студента з 
рекомендаціями щодо використання матеріалів навчально-методичного 
комплексу і роботи з літературою та іншими інформаційними джерелами, а 
також з основними поняттями курсу тощо, роз'яснення з приводу роботи з 
тестовою системою курсу, порад з підготовки до іспиту (заліку), вказівок щодо 
написання рефератів, доповідей і повідомлень, рекомендацій з підготовки і 
захисту курсових робіт і комплексного державного  екзамену. 

Розглянемо приклад узагальнених методичних рекомендацій для 
самостійного вивчення курсу дисципліни професійно-практичної підготовки 
під час дистанційного навчання. 

1. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни: 
 Розділ 1. (Тема 1.) «____________________».  
1.1. Цілі і завдання вивчення розділу (теми) (Визначте цілі і завдання 

вивчення теми).  
1.2. При вивченні розділу (теми) необхідно! (Визначте заходи, необхідні для 

вивчення теми, і порядок їх проходження).  
1.3. При вивченні розділу необхідно: прочитати матеріали навчального 

посібника; акцентувати увагу на наступних поняттях (вказати основні поняття 
курсу);  відповісти на питання для самоконтролю в кінці теми; пройти 
тестування 1 розділу (темі); виконати індивідуальне завдання 1; при виконанні 
завдання ознайомитися з матеріалами провідних фахових видань; відповісти 
письмово на наступні запитання (вказати перелік питань за курсом дисципліни 
або теми). Звіт з матеріалами виконаного завдання подати викладачу або 
викласти як відповідь на завдання в системі електронного (дистанційного) 
навчання на відомих інформаційних платформах.  

1.4. Виконати лабораторну  та практичну роботи. За результатами 
виконаних лабораторних та практичних робіт оформити звіт, який повинен 
містити наступні розділи: 1. Назва і мета лабораторно-практичної роботи; 2. 
Завдання до лабораторно-практичної роботи; 3. Висновки по виконаній роботі; 
4. Відповіді на контрольні питання.  Звіт необхідно подати викладачу або 
завантажити на сторінку завдання «Лабораторна робота №1, Практична робота 
№ 1» у системі електронного (дистанційного) навчання. 
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1.5. Підготувати відповіді на питання семінарського заняття і подати їх 
викладачу або розмістити в системі електронного (дистанційного) навчання.  

2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних заходів. 
Підсумковим контролем по дисципліні є екзамен (залік) і написання і захист 
курсової роботи з вибору із запропонованого списку (вимоги до вмісту і 
оформлення курсової роботи тощо). Для успішної підготовки до підсумкового 
контролю пропонується виконати наступні контрольні заходи, отже:  

2.1. Виконати тестові завдання після кожного розділу (теми) навчального 
курсу (як самоконтроль).   

2.2. Виконати лабораторні та практичні роботи  по всіх темах дисципліни 
(вимоги до вмісту і порядок оформлення лабораторних робіт дивись в 
лабораторному практикумі). У звітах має бути представлена наступна 
інформація: тема роботи; мета роботи; спільна постановка завдання; 
індивідуальні дані для виконання роботи (№ варіанту); результати виконання 
роботи; відповіді на контрольні питання.   

2.3. Написати  реферат  за вибором  із запропонованого списку (список тем 
рефератів надається в темах семінарських занять або в робочій програмі або 
список додається). Захист по реферату, наданому викладачеві в перший день 
сесії, проводиться на семінарському занятті.  

2.4. Пройти  підсумкове тестування  з вирішенням проблемних ситуацій на 
он-лайн платформах.  Інформаційно-комп’ютерні технології в навчально-
виховному процесі надають можливість урізноманітнювати заняття, залучати 
здобувачів освіти приймати участь у їх розробці, підборі матеріалу, тобто 
працювати в інтерактивному режимі при  професійній підготовці майбутнього 
спеціаліста. 

Використання електронних  підручників з дисциплін курсу професійно-
практичної підготовки відкриває нові можливості в організації освітнього 
процесу, сприяє розвитку навичок самостійної роботи, творчих здібностей 
здобувачів освіти.  Для заочного і дистанційного навчання значущість 
електронного підручника особливо важлива. Матеріал і тематика електронного 
підручника складені з урахуванням сучасного стану науки і відповідають 
вимогам  програми дисциплін. Посібник, як електронний ресурс, дозволяє 
через різноманітні інформаційні джерела та гіперпосилання, щодо вивчення 
тем та  питань, наданих на самостійне вивчення розкрити основні технологічні 
поняття та визначення, способи переробки харчової сировини, обгрунтовати 
використання технологічних параметрів та режимів з урахуванням 
вітчизняного та світового досвіду, в ньому наведені принципові апаратурно-
технологічні схеми виробництва харчових продуктів, схеми обладнання, 
навчальні відео фільми виробництва харчових продуктів, що є важливим для 
майбутніх технологів. 

Електронний підручних дозволяє реалізувати наступні дидактичні та 
виховні принципи навчання: забезпечення самостійності і активності студентів; 
досягнення теоретичних знань з урахуванням міжпредметних зв’язків з іншими 
науками і дисциплінами; професійної орієнтації, виховує цілеспрямованість та 
розвиває почуття відповідальності,  сприяє набуттю не тільки теоретичних, але 
й  практичних навичок. Завданням даного підручника є:  ознайомити студентів 
з  сучасним  станом  і тенденціями розвитку харчової промисловості України; 
акцентувати увагу на тому, що отримання високоякісної та безпечної продукції 
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– головне завдання спеціалістів харчової  промисловості; розглянути умови 
організації виробництва харчових продуктів на сучасних підприємствах. 

Отже, перевага електронного підручника і методичного путівника з курсу 
дисципліни  в індивідуалізації навчання за рахунок відбору студентами 
бажаного матеріалу і зміни послідовності вивчення з урахуванням своїх 
індивідуальних можливостей. Використовувати підручник можна за допомогою 
комп’ютера або мобільного телефону. Електронний підручник та методичний 
путівник мають перевагу перед традиційними за оперативністю видання та 
оновлення матеріалу. Текст електронних  посібників легше виправити, 
доповнити та оновити, ніж перевидати традиційний підручник. Впровадження 
засобів інтерактивного навчання на базі створення електронних підручників та 
інших інформаційно-комунікаційних засобів забезпечить реалізацію засобів 
активного навчання для підвищення якості підготовки фахівців. 

 
УДК 377.36 

К.О.Макітренко, здобувачка вищої освіти 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди 

м. Харків, Україна 
ДИСТАНЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ПСИХОЛОГІЧНИМ СТАНОМ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 
ОНЛАЙН НАВЧАННЯ 

Сьогодення продовжує дедалі нас шокувати з великою швидкістю. Освітній 
процес попадає під покривало карантинного світового полону. Учбові заклади 
змушені переносити викладання та виховання спеціалістів до системи 
дистанційного навчання. Для деяких це насправді інший спосіб розглянути 
свою спеціалізацію та систематику навчання з іншого боку, знайти нові підходи 
задля кращого аналізу корисної інформації. 

Авжеж, ми повинні дотримуватися законодавства та не проводити очно, 
наприклад, наради для підвищення кваліфікації або виховання в учбових цілях. 
Світ потрохи адаптується до нових умов проведення викладання дисциплін. 
Треба зауважити, що Україна дуже добре підготовлена для таких проекцій 
навчання. Чесно кажучи, наша молодь за рік дистанційного навчання, 
підвищила розумові здібності та рівень вихованості на неймовірний рівень. Ця 
ситуація згуртувала студентів та викладачів, бо всі ми отримали досвід від 
перебування на самоізоляції впродовж такого часу. 

Для того, щоб і надалі придержуватися позитивної тенденції виховання 
відмінних спеціалістів, потрібно надати базу організаційно-методичних підходів 
до проведення усього процесу в умовах сучасності. 

Звісно, коли нас переслідує локдаун, ми не можемо знайти кращого варіанту 
за очного спілкування “без масок”. Жива комунікація завжди давала більше 
результату, це є фактом, але ми не повинні завжди обертатися назад, говорячи, 
що “тоді було краще”. 

Світ не стоїть на місці, викладачі та методисти розробляють нові методи 
поліпшення усіх учбових процесів, які можливо застосовувати у рамках 
сьогодення та недалекого майбутнього. 

Підхід дистанційного планування. Базується на обговоренні зі студентами 
можливих засобів для запровадження безпечного комунікаційного процесу в 
період навчання та після його закінчення. Для студентів дуже важливо 
відчувати те, що вони не самі та у них є досвідчені наставники, що допоможуть 
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їм правильно спланувати свій розпорядок для поліпшення своїх навичок та 
знань. 

Підхід перевірки психологічного та емоційного стану студентів. 
Зрозуміло, що така ситуація кардинально змінила життя багатьох людей, 

тому важливо слідкувати за станом тих, кого навчають та готують до виходу у 
доросле життя. Ми живемо у 21 сторіччі, де на стан людини впливає багато 
факторів, наприклад, самоізоляція може трохи закрити людину та відняти у неї 
ту комунікабельність, яка так і лилася до введення карантинного режиму.  

Проаналізувавши організаційно-методичні підходи до проведення 
виховного процесу в сучасних умовах, можна зробити наступний висновок: 
сучасні виклики сприяли трансформації освітнього процесу та формуванню 
нових освітніх концепцій та методів викладання. Все більше уваги надається 
самостійній підготовці та рівноправним ставленням між учнем та педагогом.  

 
УДК 378.147 

Ю.Ю. Матвійчук, аспірантка 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ЗЗСО 

В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 
У зв’язку з пандемією COVID-19 світ зазнав масштабних соціально-

економічних потрясінь, що зумовило суттєві зміни і в сфері освіти. Згідно наказу 
МОН №406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та офіційного листа №1/9-176 
від 25 березня 2020 року «Щодо особливостей організації освітнього процесу під 
час карантину» заклади освіти зобов’язали перейти до дистанційного режиму 
на національному рівні. 

Під час переходу на дистанційне навчання учителі ЗЗСО зіштовхнулись з 
тим, що недостатньо просто переносити традиційний урок в онлайн-формат і 
працювати у звичному режимі. Адже уроки в інтернеті суттєво відрізняються від 
уроків у класі своєю специфікою. Тож, володіння методикою дистанційного 
навчання, вміння пристосовуватись та використовувати нові інтерактивні 
прийоми стали необхідністю для забезпечення належного засвоєння учнями 
програмного матеріалу. Окрім цього, важливим є налагодження зворотного 
зв’язку з учнями, бо відсутня звична комунікація. 

Для розуміння поняття, варто навести означення, яке найбільше передає 
його суть. Дистанційне навчання – форма відкритого навчання, при якій 
взаємодія вчителя і учнів і учнів між собою здійснюється на відстані і 
відображує всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, 
організаційні форми, засоби навчання), що реалізуються специфічними 
засобами інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають 
інтерактивність [1, с. 17]. 

На відміну від ЗВО, де для реалізації дистанційного навчання 
використовувались комплексні платформи Moodle, OpenEDX, Microsoft Teams 
та інші, у ЗЗСО створювались різні сторінки з кожного предмету на платформі 
Google Classroom. Не зважаючи на початкову паніку, діти та вчителі швидко 
пристосувались до нового сервісу, адже, при правильній організації навчального 
процесу, Google Classroom являє собою інтерактивну дошку шкільних 
предметів.  
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З власного досвіду можу зазначити, що максимальна ефективність 
використання цієї платформи залежить від раціональної організації робочої 
атмосфери. Сучасні діти звикли користуватися гаджетами з малечку для розваг, 
але детальне пояснення можливостей для навчання, сприяє формуванню 
інтересу та мотивації. Використання широкого спектру програмного 
забезпечення на уроках дозволяє налагодити інтерактивний дистанційний 
спосіб оволодіння навчальним матеріалом та уникнути прогалин у навчанні. 

Для організації дистанційного навчання математики, у власній роботі, 
керувалась такими правилами:  

1) необхідно логічно структурувати теми за предметами, встановлювати 
часові рамки на виконання завдань;  

2) всі допоміжні матеріали з підказками, скріншоти та відео-уроки до 
нової теми прикріплювати разом із наданим завданням, щоб учні завжди мали 
необмежений доступ до перегляду навчальної інформації; 

3) чітко і доступно пояснювати завдання, розписувати детально кожен 
крок, за необхідністю додавати скріншоти на матеріал з попередньої теми в 
Classroom або підручнику;  

4) кожна робота учня має бути оцінена за раніше встановленими 
критеріями, однаковими для всіх; заохочувати дитину, якщо виконано 
самостійно, хоч і не ідеально, щоб не порушити тягу до знань;  

5) не відмовляти дитині, якщо їй необхідна допомога у технічному 
(пояснювати специфіку зворотного зв’язку на платформі стільки разів, скільки 
потрібно) або навчальному (додаткове роз’яснення матеріалу) аспектах; 

6) прислухатися до коментарів дітей, щодо наповнення та 
структурування сторінки Google Classroom та організації онлайн роботи в Zoom. 
Необхідно у віртуальному класі бути і учнем і вчителем, щоб забезпечити 
цілісне сприйняття  навчального матеріалу без перевантаження. 

7) використовувати всі можливі додаткові засоби інтернет-навчання з 
урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей. Зокрема, 
застосовувати власні або запозичені відео-уроки на відеохостингу YouTube, 
записувати уроки за допомогою програми віртуальної дошки SketchBook, 
розробляти презентацій для уроків в програмі Microsoft PowerPoint,  проводити 
онлайн-уроки за допомогою сервісу Zoom, для перевірки якості засвоєння знань 
користуватись сервісами Google Forms, LearningApps та Online Test Pad. 
Останній сервіс виявився найзручнішим у роботі для всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу, адже він простий у використанні і вчителю легше 
організувати дотримання академічної доброчесності з боку учнів (встановлення 
кількості спроб та часових рамок на проходження тестування, перемішування 
питань та варіантів відповідей, обмеження за IP-адресою та інше).  

Варто відзначити, що швидкий перехід до дистанційного навчання під час 
карантину розкрив широкий спектр можливостей цієї форми роботи. 
Подолання територіального бар’єру, можливість безпечного навчання в умовах 
пандемії, матеріальна та часова економічність навчання, доступність навчання у 
будь-який час за індивідуальним режимом, різноманітність форм та засобів для 
забезпечення належного рівня навчання – це лише вершина перспектив 
дистанційного формату. Хоча, є ще й недоліки, що стосуються дотримання 
принципів академічної доброчесності,але це спонукає вчителів вдаватись до 
більшої інтерактивності та індивідуалізацію завдань. 
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Отже, необхідність поглиблення методичної грамотності у сфері онлайн-
освіти для вчителів є актуальним питанням сьогодення. При правильній 
організації роботи, можна досягти зростання мотивованості та інтерактивності 
навчання внаслідок специфіки дистанційних телекомунікацій навчання.  

Література: 
1) Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика 
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ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПІДХОДІВ 

 
Модернізація української освіти спрямована на досягнення якості освітнього 

процесу, яка безпосередньо залежить від ефективної взаємодії всіх його 
учасників, перш за все, адміністрації та педагогічного колективу. Визначаючи 
педагогічний колектив закладу освіти як організовану частину трудового 
колективу, включену в процес реалізації здійснюваних ним педагогічних 
функцій і представлену вчителями, соціальними педагогами та педагогами-
психологами, вихователями, класними керівниками, педагогами додаткової 
освіти, іншими педагогічними фахівцями, а також самою адміністрацією 
закладу освіти, слід зазначити, що специфіка функціонування освітньої системи 
обумовлює необхідність поєднання як традиційних для загального 
менеджменту підходів до управління персоналом, так і особливих. 

Важливим є той факт, що командний дух, психологічна атмосфера, 
міжособистісні відносини всередині педагогічного колективу, стиль управління 
та діяльності проектуються на дитячий колектив. В цьому відношенні 
організація діяльності педагогічного колективу та його управління ґрунтуються 
на двох підходах: організаційному і консультативному (індивідуальному). 

Організаційний підхід, тісно пов’язаний з класичною школою менеджменту 
(Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер, А. Гаст, П. Керженцев тощо) та теорією 
психології організаційного управління (К. Левін, В. Біон, М. Іванов, М. Кларін, 
Ю. Жуков тощо), характеризується першорядною увагою до структури 
педагогічного колективу, соціально-психологічних процесів, що відбуваються в 
ньому, плануванні та розвитку кадрової стратегії [1]. 

Консультативний (індивідуальний) підхід, навпаки, орієнтований на роботу 
з кожною конкретною особистістю в педагогічному колективі. В його основі 
класична теорія особистісної мотивації (А. Маслоу, Р. Кеттелл, Г. Мюррей, Х. 
Хекхаузен тощо), а також теорії прояву мотивації в педагогічному процесі (У. 
Бреддік, А. Альберт, Б. Майстрів, С. Кривцова тощо), концепція конструктивної 
взаємодії в педагогічному процесі (К. Роджерс, Т. Гордон тощо), теорія тренінгу 
(Ф. Клаус, С. Макшанов, Л. Петровська, Ю. Жуков тощо) [2]. Здійснюючи 
консультативний підхід, вирішуються загальні проблеми колективу за 
допомогою вирішення проблем приватних осіб. Його основне питання: як 
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зміни психіки окремих працівників впливають на функціонування організації в 
цілому [3].  

Даний підхід використовується при підборі та розстановці педагогічних 
кадрів, сприянню їх якнайшвидшої адаптації, вдосконаленні міжособистісних 
відносин в педагогічному колективі та самореалізації особистості кожного 
педагога. 

Критерії оцінки педагогічної компетентності педагога: особистісний та 
професійний, включаючи всі їх показники, зачіпають кожен із зазначених вище 
підходів. До організаційного підходу відносяться такі показники особистісного 
критерію, як мотиваційно-ціннісний (рівень домагань і професійних цілей, 
саморозвитку); комунікативний (здатність до ефективного спілкування; 
гнучкість поведінки); інтелектуальний (рівень розвитку логічного інтелекту; 
готовність до усвідомленого прийняття і впровадження в діяльність новацій), а 
також такі показники професійного критерію, як загально-педагогічний (рівень 
знань і умінь викладача з питань педагогіки та психології) та власне-
професійний (рівень знань і умінь в професійній галузі) – всі вони мають 
відношення до планування та розвитку кадрової стратегії педагогічного 
колективу. 

До консультативного (індивідуального) підходу відносяться показники 
особистісного критерію: рефлексивно-оцінний (здатність до адекватної 
рефлексивної оцінки) та емоційно-вольовий (ступінь задоволеності 
професійною діяльністю; ступінь впевненості в собі, здатність до самоконтролю 
емоційних реакцій; міра емоційної чутливості), а також результативно-цільовий 
показник професійного критерію (продуктивність діяльності педагога) – всі 
вони мають відношення до якнайшвидшої адаптації співробітників 
педагогічного колективу, вдосконалення міжособистісних відносин та 
самореалізації особистості кожного педагога [4]. 

Таким чином, при органічному поєднанні обох підходів вирішуються 
наступні завдання: поліпшення психологічного клімату в організації та 
підвищення духу її співробітників; вдосконалення практики підбору кадрів; 
модернізація організаційної структури; надання допомоги співробітникам у 
розвитку їх здібностей; згуртування колективу в єдину команду; формування 
доброзичливої атмосфери в колективі; допомога людям у подоланні стресів; 
вироблення індивідуального стилю діяльності; усунення конфліктів; зниження 
плинності кадрів; проведення розумної кадрової політики; консультування 
керівників з психологічних аспектів управлінської діяльності тощо. 
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закладу: навч. посібн. Вінниця, 2018. 196 с.  
2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, 

доповнене. Київ, 2001. С.608.  
3. Ніколаєнко С.М. Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Через пандемію та карантині обмеження вищі навчальні заклади перейшли 

на дистанційне навчання. У багатьох студентів це викликало деякі труднощі із 
засвоєнням навчального матеріалу, адже тепер більшість матеріалу потрібно 
вивчати та опрацьовувати самостійно. На допомогу приходять різноманітні 
інтернет-ресурси, завдяки яким навчання вдома може стати легшим та 
цікавішим. Зараз існує багато платформ, які допомагають при вивченні різних 
навчальних предметів, зокрема іноземних мов, математики, програмування 
тощо. 

Однією з таких платформ є Prometheus – український освітній сайт з 
великою кількістю відкритих онлай-курсів від викладачів КНУ, КПІ, Києво-
Могилянської академії та інших закладів вищої освіти. Ці курси мають різні 
спрямованості: англійська мова, IT, аналіз даних, журналістика, право, 
менеджмент та особистий розвиток. Також є курси для підготовки до ЗНО, що 
буде корисно учням старшої школи, і, навіть, курси для вчителів, які стануть у 
пригоді молодим спеціалістам та відкриють щось нове досвідченим педагогам. 
Серед великої кількості курсів варто виділити ті, що стали корисними нам при 
вивченні інформаційних технологій та можуть стати у пригоді студентам інших 
спеціальностей, пов'язаних з вивченням математики, фізики та інформатики: 
«Word та Excel: інструменти і лайфхаки» та «Основи програмування CS50 
2019».  

Для початку роботи з Prometheus необхідно зареєструватися на сайті. Це 
можна зробити за кілька хвилин, для цього потрібна лише електронна пошта та 
номер мобільного телефону. Після реєстрації для користувача відкривається 
величезна кількість курсів на різну тематику. Курси на сайті є двох видів: 

1) Безкоштовні (онлайн-курси від висококваліфікованих викладачів 
України і світу з найрізноманітнішої тематики, які знаходяться у вільному 
доступі для користувачів) 

2) Prometheus+ (платні курси від викладачів, що надають доступ до 
інтерактивного навчального досвіду нового рівня) 

Зайшовши на курс, який вас зацікавив, ви побачте всю інформацію про 
нього: яка мета, для кого призначений, його тривалість, відомості про 
викладачів. Всі лекції на Prometheus викладаються українською мовою. 
Великою перевагою є те, що переглядати відеолекції та виконувати завдання 
можна у будь-який зручний для вас час. Приємним бонусом є те, що по 
завершенню курсу можна отримати сертифікат (це є абсолютно безкоштовно) 
затверджений викладачем, але лише за умови успішного виконання всіх 
завдань курсу.  

Більш детально про роботу на платформі Prometheus розглянемо на 
прикладі курсу «Word та Excel: інструменти і лайфхаки». Цей курс стане у нагоді 
студентам, абітурієнтам, учням старших класів та всім охочим підвищити свої 
навички роботи з текстовими документами та електронними таблицями. 

Цей курс є безкоштовним. Все що потрібно – доступ до мережі Інтернет на 
швидкості, достатній для перегляду відеолекцій. Його мета – навчити 
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користувачів вправно та грамотно працювати з Word та Excel. Тривалість курсу 
всього 5 тижнів та один бонусний (загалом 36 годин). Завдяки тому, що 
працювати з матеріалами курсу можна у зручний час, є можливість скласти для 
себе оптимальний графік роботи та отримати цікавий і корисний досвід. Є 
інформація про викладача на початковій сторінці курсу - прізвище, ім'я, місце 
роботи, посада. Лекції містять цікавий матеріал про гіперпосилання, 
налаштування колонтитулів, створення шаблонів у текстовому редакторі Word 
та про фільтрацію даних, функції в табличному процесорі Excel. Після кожного 
ролика-лекції слухачеві пропонується пройти тест, щоб перевірити, наскільки 
добре він зрозумів матеріал. За проходження тесту нараховуються бали. 
Інформація доцільна та актуальна, набуті знання одразу можна успішно 
використовувати в роботі з документами. Для отримання сертифікату потрібно 
успішно виконувати завдання й набрати мінімум 61 бал зі 100 можливих [1]. 

Отже, використання інтернет-ресурсів для доповнення лекційних та 
практичних занять може допомогти студентам у самостійному вивченні 
навчального матеріалу, дозволяє здійснювати самоконтроль після вивчення 
певних розділів, отримати додаткові пояснення чи відомості, дає можливість 
повторно переглянути відео-пояснення в разі необхідності, що дозволяє 
підвищити якість навчання в умовах карантину. І платформа Prometheus є 
однією із найбільш зручних, доступних та корисних ресурсів для українських 
студентів. 

Література: 
1. Word та Excel: інструменти і лайфхаки. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-
101+2017_T1/about. (дата звернення: 26.03.2021) 

2. Пилипенко С. Г. Проблема людини у постантропологічну епоху: 
технологічний аспект //Ученые записки Крымского федерального 
университета имени ВИ Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 
2014. – Т. 27. – №. 1-2. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

Екстрений перенос навчання в дистанційний формат в умовах пандемії має 
істотні відмінності від правильно спланованого онлайн-навчання на основі 
масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Освітні установи, змушені 
працювати зі студентами дистанційно з метою зниження ризиків поширення 
коронавірусу, повинні усвідомлювати цю різницю при оцінці ефективності так 
званого «онлайн-навчання» із застосуванням дистанційних освітніх технологій. 

В умовах погрози поширення коронавірусної інфекції більшість 
університетів і коледжів за рекомендацією Міністерства освіти і науки України 
ухвалили рішення щодо переходу на дистанційне навчання. 

У зв'язку із цим усі очні заняття, включаючи лекційні, практичні та навіть 
лабораторні при наявності віртуальних аналогів, були перенесені в онлайн-
средовище. 
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Викладачі змушені організовувати навчальний процес за допомогою 
дистанційних технологій навчання на основі різних способів доставки 
електронного контенту і доступних інструментів комунікації викладачів та 
студентів в електронному інформаційно-освітньому середовищі (ЕІОС). 

Такий різкий перехід на «дистанційку» – захід змушений і екстрений, не всі 
університети були готові до цієї кардинальної перебудови навчального процесу 
виходячи з об'єктивно різного рівня розвиненості інформаційної 
інфраструктури, забезпеченості дисциплін електронними освітніми ресурсами і 
готовності викладачів до використання цифрових платформ і сервісів в 
освітньому процесі. 

Що стосується технічного персоналу, який міг би надати підтримку 
викладачам у цей непростий період, штатна чисельність таких співробітників у 
вузах невелика і, швидше за все, ресурсів вистачить тільки на розробку 
стандартних рішень і супровід невеликої частини зацікавлених викладачів. 

Іншим доводиться задовольнятися наявними у вузі технологічними 
рішеннями у вигляді moodle-платформ або доставкою контенту студентам по 
електронній пошті. 

Безумовно, стресова для всіх учасників ситуація не може не позначитися на 
відношенні до онлайн-навчання та іншим дистанційним освітнім технологіям. 

При цьому сам термін «онлайн-навчання» уживається щораз, коли мова 
йде про відсутність очного контакту з викладачем, що приводить до підміни 
понять і неправильним висновкам. 

У ситуації, що склалася було б не обґрунтованим використання терміну 
онлайн-навчання навіть відносно використання масових відкритих онлайн-
курсів, оскільки екстрене переведення студентів на них у середині семестру без 
попередніх організаційних заходів і належного супроводу з боку авторів 
онлайн-курсів не дозволяє студентам повною мірою відчути переваги цієї 
технології. 

У зв'язку із цим дуже важливо зараз розібратися з поняттями і визначити 
відмінності між онлайн-навчанням і освітніми технологіями, застосовуваними в 
умовах екстреного переходу вузів і коледжів на дистанційне навчання. 

Протягом більше десяти років з моменту появи першого масового 
відкритого онлайн-курсу (МВОК), розробленого Дейвідом Кормьером, 
викладачем Університету Острова Принца Едварда (Канада), учені різних країн 
проводили дослідження, пов'язані із застосуванням даної технології в освіті, 
приділяючи особливу увагу новому терміну «онлайн-навчання». 

Розуміння відмінностей онлайн-навчання від інших існуючих освітніх 
технологій, таких як дистанційне навчання, змішане навчання, мобільне 
навчання тощо, дозволяє проводити порівняльний аналіз ефективності 
навчання в різних форматах і судити про переваги і недоліки тієї або іншої 
технології. 

На жаль, наукові дискусії найчастіше виявляються закритими і результати 
досліджень не виходять за межі наукових кіл. Однак із упевненістю можна 
констатувати, що проведені експериментальні дослідження довели, що 
ефективність онлайн-навчання виявляється не нижче, а в деяких випадках 
навіть перевершує традиційне очне навчання за освітніми результатами. 

Отже, що ж являє собою ця освітня технологія? Чим визначається 
ефективність онлайн-навчання? І чому дану технологію слід відрізняти від 
дистанційного навчання в екстремальних умовах? 
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Онлайн-навчання як освітня технологія. Численні дослідження в області 
освітніх технологій сходяться в тому, що в основі онлайн-навчання лежить 
ретельно спроектований і спланований навчальний процес в ЕІОС, що 
підтримується методично обґрунтованою та цілеспрямованою послідовністю 
учбово-методичних і контрольно-вимірювальних матеріалів, які забезпечують 
досягнення результатів навчання у форматі винятково електронного навчання. 
Ключовим у цьому визначенні є педагогічний дизайн, як інструмент 
проектування онлайн-курсу, що відсутній у більшості випадків при різкому 
переході на «дистанційку». Найбільш повно варіанти педагогічного дизайну 
при проектуванні онлайн-курсу відбиті в [Barbara Means, Marianne Bakia and 
Robert Murphy, Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and 
How (New York: Routledge, 2014)]. Авторами запропоновано дев'ять основних 
параметрів (характеристик), які необхідно враховувати при проектуванні курсу, 
з альтернативними варіантами реалізації онлайн-навчання: 

•   модель навчання (винятково електронне навчання, змішане 
навчання з різним співвідношенням очного і онлайн-форматів, електронне 
навчання із включенням вебінарів); 

•   темп освоєння (освоєння в будь-якому зручному темпі, заданий 
викладачем, заданий темп освоєння з можливістю проходження частини курсу 
в довільному темпі); 

•   кількість студентів (до 35 людей, від 36 до 99 людей, від 100 до 999 
людей, більше 1000 людей); 

•   педагогічна технологія (пояснюючий курс, практико-орієнтований 
курс, дослідницький курс, курс для організації спільної колективної діяльності); 

•   ціль оцінювання в курсі (визначення ступеня готовності студентів до 
нового матеріалу, організація адаптивного навчання, діагностика досягнутих 
результатів навчання, накопичувальна система оцінок, виявлення відстаючих, 
що навчаються); 

•   роль викладача (активна взаємодія зі студентами онлайн, незначна 
онлайн-присутність, відсутність викладача в онлайн-середовищі); 

•   роль студента (читає і слухає; вирішує завдання та відповідає на 
запитання, активне експериментування через симулятори й інші інструменти, 
взаємодія з іншими студентами); 

•   синхронізація взаємодії (тільки асинхронне, тільки синхронне, 
змішаний формат взаємодії) 

•   зворотний зв'язок (автоматизована з боку системи, від викладача, від 
інших студентів). 

Усі ці параметри сильно впливають на дизайн онлайн-курсу: на форми 
представлення контенту, на вибір контрольно-вимірювальних інструментів, на 
використання тих або інших сервісів комунікації і проведення процедури 
підсумкової атестації за курсом. 

Правильно підібрані матеріали курсу, виходячи із цілей і завдань навчання 
й характеристик навчального процесу в онлайн-середовищу, забезпечать, що 
навчаються освітній результат, а викладачеві – позитивний зворотний зв'язок. 

Такий підхід має на увазі, що онлайн-навчання – це насамперед 
когнітивний і соціальний процес, а не просто процес передачі інформації за 
допомогою Інтернет. 
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Так само, як і очне навчання онлайн-навчання вимагає соціальної 
підтримки студентів. В очному навчанні цю роль виконують матеріальні 
ресурси вузу та викладачі, задіяні в навчальному процесі.  

Онлайн-навчання неможливе без IT-інфраструктури, яка вимагає значних 
інвестицій, включаючи платформу онлайн-навчання свою або зовнішню, з якої 
укладений договір, а також якісні онлайн-курси, що забезпечують ефективне 
навчання і підтримку студентів в онлайн-середовищі. 

У нинішній ситуації, коли перехід на онлайн-навчання здійснюється в 
найкоротший термін, усі ці умови повинні бути створені заздалегідь, а викладачі 
повинні мати досвід використання інструментів онлайн-навчання і сервісів 
підтримки студентів. 

Практика показує, що на розробку онлайн-курсу йде в середньому 6-9 
місяців, а навички роботи викладача на онлайн-платформі формуються 
протягом перших двох запусків курсу. 

Так що не варто очікувати високих результатів, навіть якщо самий 
продвинутий у плані цифрових компетенцій викладач зробить усе можливе для 
переносу занять в онлайн-середовище: запише трохи онлайн-лекцій, викладе 
текстові матеріали і завантажить тести на платформу – чуда не відбудеться. 

Таким чином, слід розрізняти те, що ми вкладаємо в поняття «онлайн-
навчання» і те, що ми намагаємося реалізувати зараз у стислий термін з 
мінімальними вкладеннями та ресурсами. Останнє будемо називати 
дистанційним навчанням в екстремальних умовах. 

Дистанційне навчання в екстремальних умовах. У ситуації, що склалася, 
пов'язаної з високим ризиком зараження коронавірусом, єдино можливою й 
адекватною відповіддю вузів і коледжів на зовнішній виклик був тимчасовий 
повний перехід на дистанційне навчання. І в цих умовах усі можливі ресурси 
університетів, університетів-партнерів, зовнішніх постачальників контенту та 
сервісів були використані для реалізації навчального процесу за допомогою 
Інтернет. 

Важливими вимогами до системи стали її надійність, пропускна здатність 
Інтернет-каналів, простота створення і розміщення контенту, доступність 
сервісів і платформ для викладачів та студентів. 

Дотримуючись методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України, вузи розробили прийнятні для їхнього рівня розвитку IT-
інфраструктури з урахуванням доступних зовнішніх ресурсів сценарії реалізації 
дистанційного навчання і вимоги до форматів навчального процесу. Саме тому 
в кожному вузі виник свій набір інструментів і сценаріїв для організації 
навчання в онлайн-середовищі. 

Найбільшу популярність серед вузів мали moodle-платформи для 
розміщення контенту і перевірки знань студентів, вебінарні сервіси для онлайн-
лекцій і консультацій, соціальні мережі та месенджери для комунікації студентів 
та викладачів, і розсилання по електронній пошті для доставки контенту. 

Однак навіть ці надані можливості не змогли забезпечити повноцінне 
освоєння студентами онлайн-курсів у зв'язку з тим, що безкоштовний доступ до 
контенту курсів не мав підтримки студентів з боку вузів власників онлайн-
курсів, а викладачі з боку університетів- споживачів не були занурені в контент 
курсу, не були знайомі з методикою онлайн-навчання і вивчали курси 
одночасно зі своїми студентами. 
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При цьому мотивовані студенти досить добре впоралися з поставленим 
завданням, але, на жаль, таких не дуже багато. 

Викладачам же не вистачило навичок роботи в цифровому середовищі, часу 
на освоєння нових інструментів і перебудову освітнього процесу і підтримки з 
боку технічних служб університету, які відіграють важливу роль при 
впровадженні нових технологій. 

Навчання викладачів у настільки стислий термін не представлялося 
можливим і звелося до інструктивних внутрішніх нарад, коротких вебінарів від 
експертного співтовариства, рекомендаціям і інструкціям по роботі з різними 
сервісами та платформами, розміщеними на сайтах установ. 

Питання педагогічного дизайну і пророблення проектів курсів навіть не 
ставилися в повістці переходу на дистанційне навчання. І цей наслідок форс-
мажорних обставин, які змусили вузи мобілізувати всі наявні ресурси та 
зробити ривок у масовому екстреному впровадженні дистанційних освітніх 
технологій, але не в планомірному використанні інструментів онлайн-
навчання, що вимагає набагато більше часу. 

Електронний контент, створений для вирішення негайних проблем, слід 
відрізняти від повноцінних онлайн-курсів, що припускають створення гнучкого 
інтерактивного студентоцентрованого онлайн-середовища для 
контрольованого освоєння знань і навичок студентів. І, як наслідок, немає 
підстав судити про ефективність онлайн-навчання по тим результатам, які 
будуть отримані в цьому «глобальному» експерименті екстреного переходу на 
дистанційне навчання. 

Підходи до оцінки ефективності дистанційного навчання в екстремальних 
умовах. При оцінці ефективності нової освітньої технології або моделі навчання 
велика спокуса зрівняти результати навчання, отримані студентами при 
застосуванні даної технології, з результатами навчання в традиційній моделі 
очного навчання. Однак такий порівняльний аналіз, як правило, не дає 
обґрунтованих статистично значимих висновків через те, що вимагає: 

• строгого експериментального дизайну; 
• ідентичного по змісту і різного по формату контенту; 
• однакових контрольно-вимірювальних матеріалів і умов проведення 

підсумкової атестації; 
• досить великої вибірки, сформованої випадковим образом для кожної 

моделі (технології) навчання; 
• виключення впливу на результати експерименту зовнішніх факторів, 

що знижують валідність експерименту. 
Крім того, даний аналіз визначає ефективність як успішність студентів і не 

враховує інші фактори успіху. 
Успіх при цьому – категорія не абсолютна, і може бути виміряний виходячи 

з інтересів різних учасників процесу навчання. 
Для викладачів – це дійсно результати навчання студентів, а для студентів, 

крім успішності, більшу роль відіграє мотивація і залучення в процес навчання, 
які прямо впливають на досягнення студентів. 

Для адміністрації вузу на перший план виходять такі показники, як відсоток 
студентів, що завершили курс, скорочення навантаження викладачів і 
підвищення продуктивності їх праці, охоплення ринку і обсяг притягнутих 
позабюджетних засобів. 
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Для засновника – Міністерства освіти і науки України акцент зміщується 
убік якості освіти, забезпеченості людськими ресурсами та надійності IT – 
інфраструктури. 

Оцінка ефективності онлайн-навчання або використання дистанційних 
освітніх технологій може здійснюватися через призму цих цільових показників, 
але така оцінка доречна в умовах планомірного переходу на нові моделі 
освітнього процесу. 

В екстремальних умовах різкого переформатування навчального процесу 
при обмеженості внутрішніх і зовнішніх ресурсів на передній план виходять 
зовсім інші критерії оцінки. Їх можна розбити на 4 області: оцінка контексту 
(передумов) змін, оцінка доцільності і економічної ефективності змін, оцінка 
процесів здійснення змін і результатів (продуктів), прямих і побічних. 

У зв'язку з цим для оцінки вимушеного переходу на дистанційне навчання 
вузам доведеться відповісти на наступні питання: 

•  Які фактори (соціальні, інституціональні, адміністративні) визначили 
готовність вузів до переходу, відношення учасників до змін та вплинули на 
ефективність цих змін? 

•  Чи достатні внутрішні та зовнішні ресурси для здійснення такого 
переходу? Зокрема, чи достатній рівень розвитку IT-інфраструктури для 
технічної підтримки змін? Чи володіють співробітники та викладачі 
необхідними компетенціями для здійснення поставлених завдань? 

•  Які етапи процесу переходу викликали найбільші труднощі в 
учасників? Які організаційні механізми давали збої? 

•  Які результати переходу на дистанційне навчання для студентів, 
викладачів, допоміжного персоналу? У чому причина недосягнення цілей або 
негативного зворотного зв'язку від учасників? Які проблеми необхідно 
розв'язати для поліпшення результатів? 

Така оцінка більшою мірою орієнтована на аналіз передумов, потреб, 
процесів, ніж на оцінку результатів. А ефективність у цьому випадку 
визначається як співвідношення результатів і витрачених ресурсів з 
урахуванням терміновості поставлених завдань. 

В остаточному підсумку, набагато важливіше зробити висновки із цього 
«глобального експерименту» і організувати планомірну роботу над помилками, 
щоб уникнути цих помилок у майбутньому. 
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