КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

В І С Н И К
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВІННИЦЬКОГО ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
КОЛЕДЖУ

ВИПУСК № 1 (39)

Вінниця – 2022

ВІСНИК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
ВИПУСК № 1 (39)
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
Серія ВЦ № 1065-423-ПР від 24 грудня 2019 року
Журнал
(науково-виробничий, навчальний, довідковий)
Журнал присвячений висвітленню широкого спектру теоретичних та прикладних
проблем педагогіки, психології, окремих методик та філології, підтримує традиції
інтеграції вишівської науки з практикою, сприяє поширенню досвіду наукової, науковопедагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації;
розрахований на спеціальну категорію читачів, зокрема педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів вищої, середньої та дошкільної освіти, здобувачів освіти
та молодих науковців.
Вісник заснований у січні 2012 року, виходить 3 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька









Тематичні напрями Вісника:
Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку
Педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання
Германістика та славістика у сучасному науковому просторі
Психолого-педагогічні умови формування та розвитку особистості вихованця
Лабораторія педагогічної майстерності та професійного саморозвитку педагога
Challenges in Education
Відомі імена року
Конкурси
Номер затверджено на засіданні науково-методичної ради
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Протокол № 3 від 18 лютого 2022 року

Головний редактор: директор КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Войцехівський К.Ф.;
відповідальний редактор: методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист, Руда Т.В., медіа-редактор: к.пед.н., доц. Марценюк О.Г.
Редакційна колегія: д.пед.н., проф. Заболотний В.Ф., д.філ.н. Войцехівська Н.К.,
д.філ.н., проф. Слободинська Т.С., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Когутюк
О.В., к.мист-ства Іскра С.І., к.пед.н. Головська І.В., спеціаліст вищої категорії, викладачметодист Луцинкевич Л.А., Царик А.П.
Відповідальність за зміст статей несуть автори
Матеріали видаються в авторській редакції

В 53 Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу/[ред.кол.: Войцехівський К.Ф. (гол.ред) та інші]. – Вінниця:
Вінницька міська друкарня, 2022. – Випуск 1(39). – 124с.
© КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2022

2

Вісник 2021 3 №1(39)

ЗМІСТ

СЛОВО РЕДАКТОРА ................................................................................................... 6
ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ, МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ ТА ВИХОВАННЯ
Тарашевська О.В., Цісар І.В.
Здоров՚язбережувальні технології на заняттях з логоритміки .................................. 7
Калашнюк Є.Й.
Національне мистецтво як чинник формування професійної культури та
компетентності майбутнього вчителя музики ................................................................ 10
Павленко М. В.
Фортепіанна мініатюра як засіб художньо-естетичного розвитку здобувачів
освіти .................................................................................................................................. 13
Мельник А. Ю.
Інноваційні стратегії навчання для сучасної педагогіки ......................................... 17
Нечипоренко Т.А.
Сучасні виховні технології в позакласній виховній роботі ................................... 21
Матвієнко Н.А.
Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури ......... 34
Бевз В.В.
Тестовий контроль у методах і засобах особистісно-орієнтованого навчання ... 37
Буга О.І.
Економічні ділові ігри на базі комп‘ютерних технологій ...................................... 43
ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
Стасенко А.М.
Корисні поради при підготовці до ЗНО з історії україни здобувачів освіти в
умовах змішаного навчання ............................................................................................. 47
Бабій В.М.
Бідність в Україні: міф чи реальність ....................................................................... 50
Марценюк О.Г.
З досвіду укладання практикуму до атестації іншомовного читання та говоріння
(анотація видання) ....................................................................................................... 55
ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Сіранчук Тетяна
Екологічна стежка як перший крок до екологічної свідомості дошкільника ....... 71

Вісник 2022 4 №1(39)

Щаслива Юлія
Використання елементів арт-терапії в корекційно-виховній роботі з дітьми ...... 74
Кича Наталія
Педагогічні умови підготовки вчителя початкових класів до організації
освітнього процесу в дистанційному режимі ................................................................. 78
Зінченко Віта
Теоретичні основи впровадження змішаного навчання в систему підготовки
майбутніх вчителів початкової школи ............................................................................ 82
Присяжнюк Д.С., Мартинюк Ю.Г.
Вінницькі силовики на міжнародній арені ............................................................... 88
Романуха Ю. В., Кушко І. С.
Минуле та нові звершення Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» ......................................................... 92
Клапко С.В.,
Видатний український мислитель і письменник Сковорода Григорій Савич ..........
Конкурси ..................................................................................................................... 97
Вимоги до підготовки науково-методичних статейз Збірника «Вісник науковометодичних досліджень» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» ........ 104
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел
з урахуванням національного стандарту україни дсту 8302:2015 ....................... 118
Вимоги до підготовки науково-методичних статей збірника «Вісник науковометодичних досліджень» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» ........ 124

Вісник 2022 5 №1(39)

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ми всі зараз переживаємо страшні часи й однією із головних задач на сьогодні –
зберегти своє ментальне здоров'я і допомогти близьким.
Наше видання ось вже повних 10 років стоїть на варті швидкого та оперативного
інформування в галузі освітньої науки та практики викладання і виховання,
психології та психолінгвістики, філології й лінгводидактики; поширення та
популяризації результатів наукової, науково-технічної та навчально-методичної
роботи викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів ліцеїв й
закладів дошкільної освіти через наше друковане видання, і наразі це залишається
пріоритетним.
За десятирічний термін свого існування на теренах друкованих засобів масової
інформації, наш Вісник змалював своє обличчя та напрацював свою аудиторію як
дописувачів, так і читачів. Ми намагались викристалізувати свою унікальність,
знайти своє гідне місце серед інших подібних видань. І на думку редакційної колегії
Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного
коледжу, нам це вдалося.
У різні періоди і відповідно до викликів часу з‘являлись нові рубрики,
визначались нові професійні групи авторів, виокремлювалась фокус-група читачів.
Ми весь час намагались не відставати від потреб часу, а тому у різних спеціальних
випусках Вісника можна знайти матеріали регіональних та Всеукраїнських
конференцій, матеріали роботи школи супервізії, менторінгу та наставництва,
результати роботи лабораторій педагогічної майстерності, творчих лабораторій,
лабораторії молодих вчених. Чільне місце у Віснику знайшла рубрика про відомих
людей, а також актуальним стала популяризація роботи з обдарованою молоддю: у
Віснику систематично висвітлюються результати регіональних конкурсів, творчих
змагань та олімпіад, авторські вірші та проза здобувачів освіти. Родзинкою видання
є поширення педагогічного досвіду педагогів-практиків: матеріали апробованих
навчальних занять, методичні поради підготовки до ЗНО з різних предметів,
виховних заходів, інноваційних підходів до викладання різних тем, тощо. Зі всіма
випусками Вісника можна познайомитись на сайті Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу: vgpk.edu.ua
Пріоритетним на наступне десятиліття вбачаємо залучення ще більшої аудиторії
практиків, відкриття та ініціювання цікавих рубрик, обмін досвідом та проведення
цікавих опитувань.
Але, звичайно, усі ми мріємо лише про одне: найшвидшої перемоги! Все буде
Україна! Слава Україні! Героям Слава!
З повагою та шаною,
редакційна колегія Вісника
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ЗДОРОВ՚ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА ЗАНЯТТЯХ З ЛОГОРИТМІКИ
УДК 373.2:376-056.264]:613
ТАРАШЕВСЬКА О.В., ЦІСАР І.В.
викладачі факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Анотація. В статті розглядаються питання використання здоров՚язбережувальних
технологій на заняттях з логоритміки.
Ключові слова: здоров՚язбережувальні технології, валеологічні пісеньки-співаночки,
артикуляційна гімнастика, дихальна гімнастика, музикотерапія.
Актуальність.
Сучасний
стан
модернізації
освіти
в
Україні
характеризується посиленою увагою до
поглибленого
вивчення
особливостей
загального,
психічного і мовленнєвого розвитку дітей з
порушеннями
розвитку
з
метою
забезпечення індивідуальної траєкторії
розвитку
кожної
дитини
з
урахуванням
її
психофізичних
особливостей, можливостей, здібностей,
інтересів тощо. Це вимагає від спеціалістів
усіх
галузей
супроводу
дітей,
пошуку нових ідей, методологій і
технологій
ефективної
допомоги,
підтримки та максимально можливого
розвитку дитини для її успішного
соціального й особистісного становлення.
У працях П. К. Анохіна, В. І. Бондаря,
Л. С. Виготського, С. Ю. Коноплястої, В. І.
Лубовського, О. Р. Лурія, В. Г. Петрової, В.
М. Синьова, В. В. Тарасун, Л. І. Фомічової,
М. К. Шеремет та інших науковців
комплексне
дослідження
порушень
розвитку
стає
загальнозначущою
проблемою суспільства з огляду на стрімке
збільшення
дітей
з
проблемами
психофізичного розвитку та ускладнення їх
соціально-психологічної
адаптації,

входження в освітній простір і майбутнє
професійне самовизначення [7].
Ця проблема є актуальною для
дошкільників
із
порушеннями
мовлення, оскільки сьогодні в Україні
спостерігається
тенденція
до
зростання кількості дітей із тяжкими
порушеннями
мовлення.
Цей
факт
вимагає перегляду методів і форм
виховання та навчання зазначеної категорії
дітей. Однією з існуючих корекційних
методик навчання та виховання дітей з
порушеннями мовлення засобами руху,
музики
та
слова
є
логопедична
ритміка. Результативність логопедичної
ритміки
досягається,
зокрема,
використанням
здоров՚язбережувальних
технологій.
Аналіз наукових досліджень.
Проблема
застосування
сучасних
логопедичних технологій висвітлена у
навчально-методичному посібнику Н. М.
Борозінець
та Т. З. Шаховської
«Логопедичні
технології».
Нові
нетрадиційні форми роботи з дітьми з
мовленнєвими порушеннями доповнені до
традиційних методів. Над цими роботами
працювали М. А. Поваляєва, М. І.
Чистякова, Т. М. Грабенко та інші.
Посібник В. М. Акіменко містить
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рекомендації
щодо
проведення
логопедичного
масажу,
а
також
представлена
авторська
методика
застосування моделей артикуляції звуків в
корекційній роботі [1].
Метою статті є охарактеризувати
особливості
використання
здоров՚язбережувальних
технологій
на
заняттях
з
логопедичної
ритміки.
Підвищити професійну компетентність
педагогів та студентів, сприяти їх мотивації
до самовдосконалення та саморозвитку.
Виклад
основного
матеріалу.
Впровадження нових педагогічних і
здоров‘язбережувальних
технологій
у
процес логопедичної роботи в дошкільних
закладах є одним із основних завдань
сучасної дошкільної освіти.
Здоров‘язберігаючі технології – це
система
заходів,
що
включає
взаємозв‘язок і взаємодію усіх факторів
освітнього
середовища,
спрямованих
на збереження здоров‘я дитини на усіх
етапах її навчання та розвитку [7].
Логоритмічні заняття з використанням
здоров‘язбережувальних технологій мають
сприятливий вплив на здоров‘я дитини
(серцево-судинної, дихальної, мовленеворухової систем). У хід таких занять
вводяться
елементи
психогімнастики,
дихальної гімнастики, елементи активної і
пасивної музикотерапії.
Так психогімнастика сприяє: розвитку в
дітей навичок концентрації, пластики,
координації
рухів
[2].
Під
час
психогімнастики діти вивчають різні емоції
та вчаться керувати ними, опановують
абетку вираження емоцій. Психогімнастика
допомагає долати бар‘єри у спілкуванні,
краще розуміти себе та інших, дає
можливість самовиразитися. На заняттях з
логоритміки можна використовувати такі

елементи психогімнастики: мімічні та
пантомімічні етюди, етюди та ігри на
вираження окремих якостей характеру та
емоцій.
Дихальна гімнастика сприяє розвитку
дихальної системи, співочих здібностей
дітей; корекції мовленнєвих порушень;
позитивно впливає на обмінні процеси;
сприяє відновленню нервової системи,
виправляє порушення носового дихання.
Доречно використовувати на заняттях з
логоритміки елементи дихальної гімнастики
О. М. Стрельнікової та дихально-звукової
гімнастики
Р.
Бройса,
що
мають
комплексний лікувальний вплив на організм
[8].
Музикотерапія сприяє коригуванню
психофізичного здоров‘я дітей у процесі
їхньої
життєдіяльності.
Активна
музикотерапія передбачає вокалотерапію,
рухливі
імпровізації
під
словесний
коментар, що відповідає характеру музики.
Пасивна
музикотерапія
–
це
прослуховування
стимулюючої,
заспокійливої чи стабілізуючої музики.
Вокалотерапія або «Цілющі звуки» – це
система вокальних вправ, що активізують
діяльність органів та покращують здоров՚я
людини. Наприклад, вокалізація звука «а-аа» стимулює роботу легенів, трахеї, гортані,
оздоровлює руки й ноги; вокалізація звука
«і-і-і» активізує діяльність щитоподібної
залози, корисна для лікування ангіни,
поліпшує зір і слух; вокалізація звука «у-уу» підсилює функцію дихальних центрів
мозку та центрів мовлення, усуває
слабкість, млявість та корисна для
лікування захворювань органів слуху.
Валеологічні
пісеньки-співаночки
готують голосові зв‘язки до співу;
розвивають звуковисотний, ритмічний слух;
поліпшують
настрій.
На
заняттях
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використовуються нескладні тексти та
мелодії, що містять звуки мажорної гами,
тризвуки. Такі пісеньки, як правило,
супроводжуються самомасажем біологічноактивних зон обличчя та шиї, ритмічними
рухами, жестикулюванням.
Пальчикові ігри розвивають мовлення
дітей; підвищують координаційні здібності
пальців рук (підготовка до малювання,
письма). Пальчикова гімнастика має
тривати 1,5-2 хвилини і використовуватись
як відпочинок під час малорухливих видів
діяльності
(слухання
музики),
не
відвертаючи уваги дітей від основного виду
діяльності.
Артикуляційна гімнастика
сприяє
тренуванню м‘язів мовленнєвого апарату;
розвитку музичної пам‘яті, уваги, чуття
ритму,
співочих
навичок.
Оскільки
артикуляційна гімнастика на заняттях з
логоритміки проводиться в поєднанні з
рухами, вона сприяє розвитку координації
рухів.
Ігровий масаж та масажні вправи Й.
Цуцумі підвищують захисні властивості
організму, нормалізують вегето-судинний
тонус, діяльність вестибулярного апарату.
Вправи є ефективнішими, якщо дитина
розмовляє зі своїм тілом, робить йому
компліменти.

Танцювально-ігрова гімнастика «Са-ФіДансе» Ж. Є. Фрільової, О. Г. Сайкіної
сприяє всебічному розвитку особистості
дошкільника: зміцненню здоров՚я, розвитку
психомоторних і творчих здібностей,
формуванню
навичок
емоційного
вираження рухів під музику, розвитку
лідерських якостей. Така гімнастика містить
ігроритміку, ігрогімнастику, ігротанці та
нетрадиційні
види
вправ:
ігровий
самомасаж, ігри-подорожі, ігропластику.
Вміле
поєднання
і
застосування
традиційних та інноваційних технологій під
час занять з логоритміки допоможе
здійснити
корекцію
мовленнєвих
і
немовленнєвих порушень у дітей-логопатів.
Висновки. Таким чином, варіативність
використання в корекційно-логопедичній
роботі різноманітних методів і прийомів
інноваційних технологій скорочує терміни
корекційної роботи, підвищує якість та
ефективність логоритмічної роботи, сприяє
зміцненню здоров՚я дітей та покращує
емоційний стан. Ефективність застосування
даних методів і прийомів залежить від
професійної компетентності педагога, його
вміння використовувати нові можливості,
надавати дітям свободу вибору.
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викладач факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Анотація. Статтю присвячено проблемі формування професійної культури та
компетентності на основі національного мистецтва.
Ключові слова: професійна культура, компетентність, національні традиції,
імпровізація.
Актуальність: Сучасне суспільство
ставить
підвищені
вимоги
до
професіоналізму спеціалістів усіх рівнів.
У
складному,
багатогранному
і
суперечливому
процесі
професійного
становлення особливе місце посідають
питання,
пов‘язані
з
формуванням
професійної культури та компетентності
майбутнього вчителя музики.
Мета: Метою статті є розкриття
процесу формування професійної культури
та компетентності майбутнього вчителя
музики на основі національного мистецтва.
Виклад основного матеріалу.
У період
оновлення
соціальноекономічного життя країни проблеми
педагогічної науки і практики переважно
пов‘язані з розвитком культури в усьому
багатстві
її
загальнолюдського
і

національного аспектів. Широкий ракурс
процесів виховання потребує врахування
історичних явищ України та конкретних
умов сучасного суспільства, що сприяє
розкриттю кращих сторін національної
культури,
виявленню
її
унікальної
самобутності, встановленню природних
зв‘язків з надбанням інших націй.
Усвідомлення і прийняття індивідом
своєї національності як детермінанти
особистісної долі має важливу роль як
для
української,
так і для
всієї
загальнолюдської культури. Національне
виступає
не
над
індивідуальним
абстрактом,
а
«потребою
душі»іманентним проявом індивідуального духу
в його саморозвиткові.
Такі культурологічні ідеї проникають
у мистецтво, котре бере на себе місію
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«підтягнути і зігріти» їх безпосередньоособистісним відчуттям і переживанням
національного. Як різновид духовної
діяльності мистецтво володіє потенціалом
представити всю повноту присутності в
цьому
світі
конкретної,
унікальнонеповторної людини, здатне розкрити
внутрішню наповненість національного як
«натурального
вислову
душі»
(І.
Ляшенко).
Історія свідчить, що з кінця 18 ст.
українське
культурне
відродження
розгорталось за романтичною моделлю.
Мова, мистецька творчість, письменство
виступали
головною
етнодиференційованою ознакою та брали на
себе
централізаторську
системноорганізуючу функцію в культурі. Звідси
можна
зробити
висновок
щодо
значущості
національного
аспекту
професійної культури та компетентності
майбутнього вчителя засобами мистецтва.
Система
національного
виховання
презентує
практично
невичерпні
можливості
цінностей
народного
і
професійного мистецтва для формування
культури і компетентності педагога.
Багатство і краса національного духу
трансформувалися й акумулювалися в
різноманітних стилях і жанрах. Так,
поринаючи
в
гуманізм
естетичних
цінностей фольклорних дійств, студенти
переконуються в тому, що мистецькими
канонами проникнуті всі сфери життя,
діяльності, побуту і дозвілля народу.
Художнє спілкування викликає прагнення
стверджувати
добро,
істину,
красу,
сприяє
цілеспрямованому
розвитку
особистісної і професійної культури
педагога-музиканта.
Нині
«мозаїка»
форм
музичної
культури-- від
академічної
до

субкультури-спричиняє
необхідність
уникнення
у
студентів
однобічних
музичних уподобань і вміння відчувати
виявлення
колективної
музичної
свідомості.
Смисл «входження»
в
різноманіття музики полягає в тому, щоб
не загубити здатність розуміти соціальні
«шифри» сучасних музичних явищ. Цю
тенденцію в становленні професійної
культури
вчителя,
спрямовану
на
організацію в естетичній
свідомості
«діалогу
багатьох
музик»
слід
пов‘язувати не стільки з плюралізмом
смаку, скільки з вихованням його
естетичної компетентності.
Реакцією на тотальне поглинення
«шлягерами»
справжнього
музичного
мистецтва,
цінних
орієнтирів
стало
виникнення «екологічної» тенденції як
засобу реалізації культурно-історичної
спадкоємності, українська музика, з її
можливостями передавати найінтимніше
емоційно-особистісне
протікання
інтелектуальних процесів, може виступати
адекватною формою для предметного
розкриття
внутрішнього
багатства
свідомості,
вираження
душі.
Тому
пізнання скарбів української художньої
творчості з метою вироблення уміння
розуміти, цінувати, свідомо вивчати
кращі
зразки
музичного
мистецтва,
залучення до національних традицій-важливий «екологічний» аспект процесу
становлення педагогічної культури та
компетентності майбутнього вчителя.
У мистецькій спадщині канонізовано
основні принципи формотворення, що
«випромінюють»
у
різноманітних
варіантах
народної
творчості.
Як
стверджує
І. Ляшенко,
національні
традиції становлять «внутрішні фактори
національної
своєрідності
мистецтва,
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котрі
пов‘язані
безпосередньо
із
закономірностями
художнього
відображення життя». Інакше кажучи,
українські мистецькі традиції виступають
стилетворними закономірностями, через
які передається своєрідність духовного
досвіду попередніх і нових поколінь у
межах
однієї
соціально-етнічної
спільноти,
а
вікові духовні
устої
виступають образно-стильовою формою
національного характеру. Кристалізуючи
в
собі
традиційні
художньо-образні
уявлення, музичні інтонації яскраво
передають особливі риси художньої
творчості, що
говорить
про
їх
загальнонаціональний тип.
Надзвичайно широкі можливості для
формування професійної
культури та
компетентності
майбутнього
вчителя
мають
національні
традиції
в
фольклорному мистецтві, різноманітні за
сферою
контактного
побутування,
збереження
та
передачі
духовної
скарбниці.
Контактна
комунікація
є
головним критерієм народної творчості.
Вона
здійснюється
через
такий
ланцюжок:
«
уста-вуха-пам‘ять-уста»
(звідси усність, усна традиція словесномузичного
фольклору).
Слуховий
і
моторо-зоровий канали зливаються в
єдиний аудіо-кіне-зо-візуальний канал.
Психологічні особливості у зв‘язку
«виконавець-слухач»
визначають
професійний рівень народного музиканта.
Усвідомлення діалогу з реципієнтом не
означає
пасивного
підпорядкування
аудиторії. Важливим компонентом зв‘язку
стає активний вплив на слухача, уміння
керувати
аудиторією,
її
почуттями,
залишаючись при цьому в межах
традиції. Тим самим з‘являється потреба
у
виявленні
індивідуально-творчого

начала, володінні виконавським апаратом,
навичками,
творчому
самовираженні,
артистизмі. Поєднання стихійності та
усвідомлення, емоційно-експресивного та
раціонального у виконанні народних
музикантів веде до розуміння значущості
акту
творчості,
його
процесуальної
сторони.
Усвідомлення
особливостей
контактної традиції майбутнім педагогом
складає одну з істотних рис його
діяльності
по
відношенню
до
національного
виховання
через
спілкування з музикою. Педагогічна
цінність фольклорних композицій
у
комунікативному
аспекті
полягає
в
розвитку
вміння
цінувати
іншого,
прагненні
збагатити
його
духовно,
розкрити власне «я».
Спрямованість творчого акту на
слухача дозволяє народним виконавцям
створювати спонтанні композиції. Навіть
починаючи інтерпретацію відомого твору,
митець може змінювати зміст і структуру
тексту в залежності від поведінки
реципієнта.
Сприймаючий,
вражений
грою
майстра,
переходить
від
задоволення до сліз, переживає радість,
реагує на біль, тому існують численні
висловлювання
про
силу
дієвості
народної музики. Її відрізняють
три
характерні риси: ( у народній музиці
коефіцієнт
мінливості);
стабільність
(існуюча
система
інваріантів);
реверсивність або динамічність регуляції
(мобільність, спрямована на збереження
динамічної структури, а через неї –
структурної своєрідності твору.
Висновок.
У
творчому
акті,
яким
є
імпровізаційність, відображаються основні
критерії
народних
традицій
-

Вісник 2022 12 №1(39)

ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

варіативність,
колективність,
традиційність,
контактна
комунікація,
збереження
в
пам‘яті.
Вивчаючи
механізми творчої діяльності, майбутні
вчителі засвоюють якісну специфіку,
властиву народному і професійному
виконанню і перетворюють набуті знання
й уміння в галузь музичної педагогіки.
Виходячи зі сказаного, підкреслимо
значимість
традицій
національного

мистецтва, що виступають культурноісторичною,
етико-естетичною,
аксіологічною, пізнавальною та етнічною
базою,
що
сприяє
формуванню
моральних
установок,
соціальної
активності,
розвиненості
творчих
здібностей, високій культурі спілкування,
компетентності.
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ПАВЛЕНКО М. В.,
викладач факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Abstract. The article highlights the importance of piano miniatures in the artistic and
aesthetic development of students, defines the concept of cyclical form, the development of
musical miniatures in the historical context. The urgency of the specified problem is theoretically
substantiated. The modern scientific and methodical literature is analyzed, which testifies to the
significant interest of researchers, teachers-musicians in the cycle of musical miniatures. The
analysis of key concepts is carried out. Features and principles of special style of detail in
miniature are found out.
Key words: cyclic form, musical miniature, piano miniature.
Постановка проблеми. Особистісна
Аналіз
останніх
досліджень
і
орієнтація сучасної освіти передбачає публікацій свідчить про те, що до
залучення молоді до художньо-естетичного проблеми художньо-естетичного розвитку
досвіду людства, до творчості, що є здобувачів
освіти
зверталося
багато
основою художньо-естетичного розвитку класиків музичної педагогіки, серед них
особистості,
тому
ця
проблема
є О. Апраксіна, А. Артоболєвська, Б. Асаф‘єв,
актуальною.
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Л. Баренбойм,
Н. Ветлугіна,
Д. Кабалевський, К. Стеценко та ін.
Питанням фортепіанної педагогіки
присвятили
свої
праці
Л. Гінзбург,
Г.Коган, Г. Нейгауз,
Г.Падалка,
О. Олексеєв, А. Щапов та інші.
Мета статті – визначення ролі
фортепіанної мініатюри у художньоестетичного розвитку здобувачів освіти,
висвітлення методичних аспектів роботи
над малою музичною формою.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Цикл фортепіанних мініатюр
як жанр є доволі затребуваним у музичному
мистецтві – як у концертній, так і в
педагогічній діяльності. Визначальною
рисою жанру є поєднання контрастних п‘єс,
їх співставлення та об‘єднання в тій чи
іншій мірі спільною ідеєю.
Одним із головних принципів сучасної
мистецької
педагогіки
є
виховання
здобувачів освіти на основі різножанрового
художньо-цінного репертуар, який виконує
дидактичні, виховні і розвивальні функції.
Отже, актуалізується завдання широкого
використання у навчально-виконавському
репертуарі
зразків
різнопланової
фортепіанної
мініатюри представників
різних композиторських шкіл, композиторів
XX – XXI ст. [7]
Аналіз
сучасної
фортепіанної
літератури дозволяє констатувати, що
актуальними для роботи з піаністами різних
рівнів фортепіанної підготовки є постійна
спрямованість
на
оволодіння
новим
різножанровим
навчально-виконавським
репертуаром, готовність до ознайомлення з
новими зразками творчості сучасних
композиторів, з творами маловідомих
митців різних періодів та регіонів України,
які внесли значний вклад у становлення
національного фортепіанного репертуару.

Музична мініатюра – це невелика
музична п‘єса, написана, найчастіше, для
фортепіано, але також і для інших
інструментів,
камерних
ансамблів,
оркестру, хору тощо.
Слід зауважити, що музичні мініатюри
умовно поділяють на програмні та жанровопобутові. Також нерідко мініатюри можуть
бути п‘єсами різного характеру або такими,
що передають один певний емоційний стан.
Програмні
п
‘єси
,
зазвичай,
змальовують
образні
характеристики,
картини природи, жанрово-побутові сцени,
ілюстрації до відомих мистецьких творів
(живопис,
скульптура,
архітектура,
література, пейзажі тощо).
Жанрово-побутові – це, зазвичай,
танцювальні п‘єси – полька, мазурка, вальс,
полонез, лендлер, або твори, з певною
жанровою основою – пісня без слів.
Невеликі настроєві п‘єси – прелюдія, листок
з альбому, експромт, музичний момент.
Мініатюри бувають як і самостійними
п‘єсами, так і об‘єднаними в цикли.
Дослідник Л. Мазель дає наступне
визначення циклічної форми: «Музична
форма називається циклічною, якщо вона
складається з декількох частин, самостійних
за формою, що контрастують за характером
(насамперед – по темпу), але пов'язаних
єдністю ідейно-художнього задуму» [6].
Слід зазначити, що циклічна форма
передбачає певну логіку в послідовності
частин, прийоми об‘єднання їх в єдине ціле.
Тому
не
будь-яка
послідовність
контрастних п‘єс може іменуватися циклом.
Для кращого розуміння специфіки
жанру
мініатюри,
її
педагогічного
потенціалу, майбутнім учителям потрібно
чітко орієнтуватись не лише в особливостях
жанрового формотворення, але й мати
уявлення про її розвиток в історичному
контексті.
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Історично жанр мініатюри
почав
формуватися ще в епоху бароко на основі
лютневої музики, зокрема в творчості
композиторів-лютністів.
Одним
з
найпопулярніших
жанрів
серед
композиторів того часу була старовинна
танцювальна сюїта [4].
Розвиваючись
паралельно
у
найголовніших європейських центрах, жанр
сюїти
набуває
різних
характерних
особливостей.
Зокрема, у німецькій сюїті склалася
обов‘язкова послідовність танців: алеманда
– куранта – сарабанда – жига. Для такої
сюїти характерна мотивна спорідненість і
єдина тональність, що є об‘єднуючими
елементами циклу. Нерідко композитори
використовували
вставні танці між
сарабандою та жигою. Кожна з п‘єс
несподівана та своєрідна за характером
свого мелодизму.
Зразки жанру концентрують у собі
особливості епохи, світогляду автора, якому
притаманні особливі риси стильового
відтворення образів, саме тому вони несуть
особливе навчально-виховне навантаження
у
процесі
інструментальної
фахової
підготовки здобувачів освіти.
У XVIII ст. в епоху класицизму жанр
мініатюри поступається таким синтетичним
жанрам, як опера, симфонія, концерт,
залишаючись поза основним колом творчих
вподобань композиторів. Незважаючи на те,
що в музичний побут починало входити
фортепіано, яке поступово витіснило
клавесин та клавікорд і давало нові
можливості
для
експериментування,
зацікавленість мініатюрою у творчості
віденських
класиків
Й. Гайдна,
В. -А. Моцарта, Л. Бетховена втрачається і
набуває другорядного значення. Клавірна
мініатюра у них існує як побутовий жанр,
призначений
для
9
домашнього

музикування, представлений цілковито
прикладною,
головним
чином,
танцювальною музикою. Але, незважаючи
на це, саме епоху «віденського класицизму»
прийнято вважати основоположною в
історичному розвитку мініатюри, а її
засновником, який перший з композиторів
повною
мірою
розкрив
можливості
мініатюри для своїх послідовників став Л.
Бетховен [1; 2; 4].
Загалом, періодом становлення жанру
мініатюри можна вважати ХІХ ст., оскільки
саме композитори-романтики створили
нову естетику мініатюризму, засновану за
принципом «одномиттєвості» відображення
всієї повноти буття. У композиторівромантиків
мініатюра
виступає
як
системний принцип моделювання світу, як
особливий художній напрям творчості.
Прикладом
є
фортепіанна
творчість
Ф. Шуберта,
Р. Шумана,
Ф. Шопена,
Ф. Ліст, Ф. Мендельсона та ін. [3]
Як засіб творчості, принцип мініатюри
яскраво відображає сутність романтизму.
Саме в мистецтві Романтизму, зміст якого
зосереджений на розкритті внутрішніх
переживань людини, особливої душевності,
мініатюра
знайшла
своє
адекватне
вираження. Яскраво ілюструє цю сутність
художній принцип романтичної мініатюри,
що ґрунтується на одномиттєвості раптово
виниклого почуття («музичний момент»,
«експромт», «ескіз»). Одночасно, в епоху
Романтизму відбулося переосмислення
художньої суті вже доволі поширених
жанрів малої форми. Наприклад, жанр
прелюдії, який був тісно пов‘язаний із
побутовою музикою і виконувався як
невеликий музичний вступ до великого
твору, в романтичному мистецтві зазнав
суттєвих змін і перетворився в особливу
форму
лірико-філософського
висловлювання [8].
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Для мініатюри характерна особлива
манера деталізації: тонкий душевний рух,
думка,
висловлена
лише
натяком,
скороминущість враження, – все це диктує
велику увагу до деталей фактури.
Переважний настрій – ліричне, проникливе
та поетичне споглядання, барвисті пейзажі,
грайливо-скерцозні
сценки,
витончена
танцювальність, пісенність – кожен з цих
настроїв має декілька варіацій. Так
виникають образи похмурі і світлі, спокійні
і бурхливі, танцювальність лірична і
загострено іронічна, моторність грайливих
безтурботних сцен і драматичних зіткнень.
Часом ці настроєві образи поєднуються
разом і тоді створюються складні образні
сплави [4].
Фортепіанна мініатюра – це один із
найбільш поширених і виконуваних жанрів
інструментальної музики. І саме робота над
ліричним фортепіанним текстом сприяє
розвитку
музикальності,
художньовиконавській ініціативі піаніста, особливо
такого, котрий не володіє яскраво
вираженою емоційною сприйнятливістю.
Працюючи над її зразками, ми регулярно
зустрічаємося з проблемами інтонування,
фразування, артикуляції кантилени. Одним
із визначень «кантилени» (від лат. cantus –
пісня) є «мелодійність музики та її
виконання, здатність музиканта до зв‘язнонаспівного звукоутворення» [9].
На відміну від кантиленних п‘єс, з
характерною
плавністю,
пластичністю
звуковедення, в п‘єсах танцювального
характеру спостерігаємо чітку синтаксичну
розчленованість викладу, часті зміни
артикуляції, гостру ритмічну пульсацію,
яскраві динамічні зіставлення. Однією з
типових ознак такої фактури є зв‘язок
технічних засобів з метро-ритмом, що

впливає на засвоєння піаністом як ритму,
так і рухових «моторних» навичок. Таким
чином, зазначимо, що художньо-дидактичне
значення таких п‘єс, як танці, марші,
токатини, різнопланові звукозображальні
мініатюри, що пов‘язані із пластичним
рухом, полягає в органічному синтезі
технічних
і
художньо-образних
виконавських завдань [5].
Увага у роботі над різноплановими
мініатюрами
центрується
навколо
поступового накопичення у вихованців
комплексу уявлень про музично-стильові та
жанрові особливості, відповідного арсеналу
технічних
і
організаційних
навичок
фортепіанної гри, втілення образного змісту
творів, їх музичної мови через відповідні
виконавські
прийоми.
Професіоналізм
педагога, дотримання ним дидактичних
принципів навчання, аналіз власного
педагогічного досвіду, вивчення новітнього
цікавого досвіду педагогічної мистецької
практики – усе це є найважливішою і
першочерговою
умовою
досягнення
позитивного результату при формуванні
комплексу навичок,
необхідних
для
виконання різнопланових мініатюр.
Висновки. Як підсумок, слід зазначити,
що
художньо-естетичний
розвиток
здобувачів освіти – одне із найважливіших
завдань сучасної фортепіанної педагогіки. У
цьому контексті надто важливим є
виконання творів малих форм, яке вимагає
вдосконалення виконавсько-технологічних
навичок та умінь. Вивчення фортепіанних
мініатюр різноманітних жанрово-стильових
різновидів та практичне їх використання у
навчальній діяльності має неабиякий
педагогічний потенціал, відкриває широкий
простір для подальшого вдосконалення у
сфері музичної педагогіки.
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ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
УДК 378.091.3:001.895
МЕЛЬНИК А. Ю.
викладач факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Abstract. The article considers the role of innovative technologies in the process of
forming individual strategies of modern education; The prospects of introduction of
interactive technologies in the educational process with the focus on the student's personality
are researched and analyzed.
Key words: innovation, interactive learning, innovative technologies, higher educational
institution.
Постановка проблеми (актуальність).
Сьогодні наше суспільство знаходиться на
новому етапі прогресивних змін. Однією з
головних ознак сучасного суспільства є
його розвиток на основі інновацій. Вимога
переходу до інноваційної освіти, зокрема у
вищій
школі,
зумовлена
викликами
сьогодення і належить до пріоритетних
напрямів державної політики в Україні в

контексті інтеграції вітчизняної освітньої
галузі до європейського та світового
освітнього простору. Перед вищими
навчальними закладами стоїть завдання
постійного підвищення якості освіти,
розробка
та
впровадження
освітніх
інновацій, створення умов для переходу на
новий етап інтелектуального зростання.
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Інновації в освіті – це процес створення,
упровадження та поширення в освітній
діяльності нових підходів, ідей, методів та
прийомів, технологій, спрямованих на
оновлення, модернізацію, трансформацію
навчального процесу відповідно до вимог
часу.
Одним із основних завдань вищої освіти
–
підготовка
конкурентоспроможного
випускника закладу вищої освіти. На
сьогодні головним завданням навчального
закладу
є
формування
потреба та здатності студентами добувати
знання на основі індивідуальних підходів у
процесі формування їхньої професійної
компетентності.
Зокрема,
для
вищої
школи
визначальним має бути формування у
студентів системного підходу до аналізу
професійних
завдань,
стратегічного
мислення,
здатності
до
соціальної
мобільності, прагнення до самонавчання,
самовиховання
та
самовдосконалення
впродовж усього активного трудового
життя. А це можна досягнути, насамперед,
за рахунок трансформації свідомості
викладачів ВНЗ, переозброєння їх новими
підходами до професійної діяльності в
межах
«моделі
студентоцентричного
навчання» [1], постійне впровадження
інноваційних методів у навчальний процес
вищої школи як один з кроків у процесі
інтернаціоналізації вищої школи України.
Аналіз наукових досліджень. Питання
впровадження інноваційних підходів в
освіті
розглядаються
у працях
В.
Андрущенка, І. Дичківської, В. Кременя, В.
Лугового, В. Морозова, П. Сауха, Т. Туркот,
Д. Чернілевського та ін. Зокрема, В.
Андрущенко
аналізує
співвідношення
необхідних
інновацій,
що
потребує
докорінних змін освітньої галузі [2].

Як зазначає І. Дичківська, інноваційне
навчання
ґрунтується
на
розвитку
різноманітних форм мислення, творчих
здібностях, високих соціально-адаптаційних
можливостях
особистості
[3].Сутність
інновації в її концептуальному, історичному
та методологічному вимірах, а також
інноваційний розвиток освіти в контексті
творчості розглядається в монографії за
редакцією В. Кременя [4].
Розробці теоретичному підгрунттю
педагогічних
інноваційних
технологій
присвячено присвячено праці Н. Абашкіної,
О. Адаменко, О.В. Боголюбова, Л. Буркової,
І. Дичківської,О. Зубченко, А. Кудіна, О.
Пєхоти, О. Попової,О. Янкович та ін.
Практичні
та
теоретичні
аспективикористання
інтерактивних
методів та технологійнавчання знайшли
своє відображення в дослідженнях Н.
Арістової, Ю. Ємельянова, В. Лазарєва.
Питання впровадження інформаційних
технологій в освітню сферу та в систему
навчального процесу досліджують Е.
Багузина, А. Миролюбова, О. Полякова, Р.
Тарасенко.
Метою статті є висвітлення та
обгрунтування нових стратегій навчання
засобами
інноваційних
педагогічних
технологій.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«інновація» розглядається в психологопедагогічній
літературі
неоднозначно.
Відомим є визначення американського
вченого К. Роджера про те, що новизна – це
ідея, що є новою для конкретної особи, і
немає значення, чи є ця ідея об‘єктивно
новою, чи ні.
Сучасні вітчизняні вчені розглядають
інновацію в освіті як процес створення,
поширення і використання нових способів
для вирішення педагогічних проблем
оригінальними, нестандартними підходами
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[7]. Під інноваційною освітою розуміють
галузь, яка постійно оновлюється знаннями,
технологіями,
засобами
навчання,
організаційними
та
управлінськими
підходами. Отже, інновація в освіті –
цілеспрямований процес змін, що ведуть до
модифікації мети, змісту, методів, форм
навчання й виховання, адаптації процесу
навчання до нових вимог [7, с. 183],
До сучасних психолого-педагогічних
інновацій у вітчизняній системі освіти,
зокрема і вищої, належать реалізовані
нововведення у:
зміст, методи, прийоми і форми
навчальної
діяльності
та
виховання
особистості (методики і технології);
- зміст і форми організації управління
освітньою
системою,
а
також
в
організаційну організаційну структуру
закладів освіти;
- засоби навчання і виховання;
особистісні настанови викладача,
оскільки навчальний процес має бути
діалогом
особистостей
викладача
і
студента, що суттєво покращує мотивацію
студентів до навчання.
Інноваційні педагогічні технології за
змістовим критерієм та способом передачі
інформації можна класифікувати на:
інтерактивні
технології
навчання
та
викладання
(створеннякомунікативного
середовища в повній взаємодії студента та
викладача);
розвивально-інтегровані
технології (реалізація ігрової і емоційної
взаємодію викладача і студента через
реалізацію
сценарію
гри,
ділового
спілкування);
проектні
технології
(розробка навчального проекту та плану
його
реалізації);
інформаційнокомунікативні технології навчання та
викладання (реалізація навчаючих програм
в системі «викладач – комп‘ютер –
студент»); модульно-рейтингові технології

(поглиблення і систематизування знань,
умінь та навичок, розвиток самостійність
студентів).
Одним
з
найпродуктивніших
інноваційних підходів , що формує творчу
особистість є інтерактивне навчання.
Інтерактивне
навчання
є
ключовим
компонентом розвивальної освіти, що
допомагає студентам опанувати уміння та
навички і забезпечує їх саморозвиток. Таке
навчання має діалогічний характер та
спрямований на повну взаємодію викладача
та студента. За інтерактивного навчання в
освітній процес залучаються всі студенти,
найважливішим є той факт, що кожен з них
робить індивідуальний внесок в загальний
процес комунікації.
Форми
інтерактивного
навчання
дозволяють імітувати проблемні ситуації,
що дозволяють наблизитись до реалізації
набутих знань [5].
Впровадження
такого
підходу
досягається при індивідуалізації навчання
та використання інноваційних навчальних
технологій.
За
рахунок
активізації
навчальної
діяльності
відбувається
досягнення поставленої мети та завдань.
Інноваційні
педагогічні
технології
формують індивідуальний стиль того, хто
навчається. Так, як студент в сучасному
світі повністю залежить від інновацій і
більше свого часу проводить за технікою,
слід
наголосити
на
використанні
інформаційних технологій в освітньому
просторі [6]. Використовуючи інформаційні
та комунікаційні
технології студент
вибудовує
індивідуальну
стратегію
сприйняття навчального матеріалу.
Впровадження
інноваційних
педагогічних технологій в навчальний
процес має значну кількість перспектив в
інтеракції викладач – студент:
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– підвищення ролі взаємодії суб'єктів
навчання;
– зростання рівня і динаміки засвоєння
інформації відповідно до постійних змін в
суспільстві;
– посилення функціонального аспекту в
допомогу
студентам
(
організація
індивідуального навчального процесу);
– реалізація зворотнього зв'язку за
допомогою комунікаційних технологій;
–ускладнення розробки навчальних програм
на основі стрімкого
технологічного
розвитку.
У контексті гуманізації освіти освітні
технології повинні мати особистісно
орієнтований характер. У процесі навчання
кожен студент проявляє свої індивідуальні
здібності й усвідомлює, що йому потрібно
вчити і з якою метою, тому задачею
викладача є не стільки формування, скільки
підтримка засвоєної інформації.
Так, як студент в сучасному світі
повністю
залежить
від
інновацій і більше свого часу проводить за
технікою, слід наголосити на використанні
інформаційних технологій в освітньому
просторі [6].
Використовуючи
інформаційні
та
комунікаційні
технології
студент вибудовує індивідуальну стратегію
сприйняття
навчального
матеріалу.
Контроль
і
якість
виконання
тестових,практичних
або
письмових
завдань також реалізовується за допомогою
інноваційних технологій.
Однією з продуктивних інноваційних
технології також є проектна методологія.
Проектна діяльність забезпечує створення
моделей професійних ситуацій та сприяє
знаходженню способів особистої інтеграції
в сучасному суспільстві.
Використання
методу
проектів
допомагає
студентові
знаходити

порівняльну межу між індивідуальним і
нормативним. Основу проектів становить
розвиток
критичного
мислення
та
пізнавальних
навичок,
орієнтація
в
інформаційному середовищі. Проектна
методологія є самостійно спланована
система навчання на основі здобутих знань
та вмінь. Проектна діяльність підвищую
мотиваційний елемент процесу навчання
та утворює власний дослідницький досвід
забезпечуючи формування професійної
компетентності та відповідає нормам
соціалізації.
Пріоритетність
компетентнісного
підходу
в
освіті
підвищує
роль
інформаційно-комунікатвиних технологій.
В свою чергу, інформаційні технології є
частиною
інноваційних
педагогічних
технологій
навчання.
Завдяки
ним
відбувається
варіативність
подачі
навчального
матеріалу:
текстовий,
звуковий, відео формати. Використання
інформаційних технологій в навчальній
діяльності слугує джерелом інтенсифікації
процесу навчання забезпечую формування
індивідуальних стратегій з урахування
індивідуальних особливостей студентів [1].
Висновки. Інноваційні педагогічні
технології
зорієнтовані на особистість
суб᾽єкта педагогічної діяльності. Вони
спрямовані на розвиток професійних і
ціннісних якостей, творчої активності
студентів
пріоритетом
національної
концепції реформування і модернізації
вищої освіти є створення інноваційного
освітнього середовища у вищих навчальних
закладах через сприяння прогресивним
нововведенням, зокрема впровадження
інноваційних методів навчання.
У
сучасній педагогіці має місце
багатоваріантність інноваційних методів
навчання, спрямованих на якісне засвоєння
знань
студентами,
розвиток
їх
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інтелектуальної діяльності, формування
вмінь та навичок критичного осмислення
професійної проблеми, здатності самостійно
опрацьовувати
інформацію,
набуття
якостей, що стануть у нагоді в майбутньому
професійному житті.

Саме застосування широкого діапазону
новітніх методів навчання стане однією з
ознак
інноваційних
університетів
і
започаткує
процес
інтернаціоналізації
вищої школи України.
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СУЧАСНІ ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ
УДК 37.091.398:001.895
НЕЧИПОРЕНКО Т.А.
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
педагогічного факультету та фінансово-економічної діяльності
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Сучасні умови життя вимагають від
педагогів і батьків іншої позиції щодо
навчання та виховання. Саме цим зумовлена

реформа освіти, що реалізується через
упровадження
компетентнісно
-
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орієнтованого
підходу в
навчальновиховному процесі.
Метою виховання є формування
морально-духовної життєво компетентної
особистості, яка успішно самореалізується в
соціумі
як
громадянин,
сім'янин,
професіонал.
Тому передбачається залучення учнів
до різних форм творчої та суспільно
корисної діяльності, зокрема: пізнавальної,
оздоровчої, трудової, художньо-естетичної,
спортивної, пропагандистської, ігрової,
культурної, рекреаційної, екологічної, що
організовуються у позакласний час, тобто
мають
використорвуватись
сучасні
технології виховання, які б сприяли
формуванню успішної особистості.
Термін «технологія» у педагогіку ввів
А.С. Макаренко. Він вважав, що справжній
розвиток педагогічної науки пов‘язаний із її
здатністю проектувати особистість, тобто
чітко передбачати ті її якості і властивості,
які мають сформуватися у процесі
виховання. Виховна технологія обов‘язково
має передбачати досягнення визначеного
результату.
Виховні технології
передбачають
ефективність роботи за найменших затрат
часу і сил, проводяться в різних умовах,
мають чітко виражені етапи, пов‘язані між
собою і підлягають корекції на основі
зворотнього зв‘язку, націлені на вирішення
конкретного виховного завдання. Кожне
виховне завдання має свою адекватну
технологію виховання. Зміна завдання веде
до зміни технології.
Технологія
прослідковує
розвиток
процесу від мети до результату і забезпечує
отримання прогнозованого результату.
Кожне завдання вирішується
через
систему послідовних дій, які можна умовно
розділити на два блоки: проектувальний і
організаційно-діяльний.
Проектувальний

блок – це аналіз ситуації, що існує; вибір
шляхів вирішення завдань, планування дій.
Організаційно-діяльнісний
–
це
послідовність практичних дій педагога з
дітьми, що представляють послідовність
різноманітних форм виховання. Така схема
дозволяє розглянути виховну систему як
технологію.
Виховні технології грунтуються на
співпереживанні, позитивному емоційному
оцінюванні.
Складовими виховних технологій є
форми організації (індивідуальні, групові,
колективні-масові), методи як способи
впливу на дітей, прийоми та засоби
виховання. У різних джерелах можна
зустріти різну класифікацію інноваційних
виховних
технологій.
Розглянемо
найпоширеніші серед них.
Проєктна технологія. Особливе місце
у системі виховної роботи школи займає
проектна діяльність. Як свідчить практика,
лише самостійна дослідницька, пошукова
діяльність переводить її (діяльність) у
творчі вчинки, високий рівень моральноетичної поведінки особистості, а отже, веде
до успіху.
Проєкти (дослідження) - це самостійне
дослідження різних тем, що проводиться
учнями протягом тривалого періоду часу, в
кінці якого вони представляють певний
результат.
Наприклад,
проекти
загальношкільні та класних колективів:
"Знамениті земляки", "Доля, позначена
війною", "Шкільний театр", "Зимові
традиції українців" та інші).
У проектній діяльності увага педагога
акцентується на таких аспектах: *розвиток
творчої особистості дитини; *виявлення та
становлення індивідуальних особливостей
школярів; *рівні особистісно-виховних
досягнення учнів.
Переваги проектів:
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допомагають побачити зв‘язок між
індивідом та зовнішнім світом;
 вчать самоорганізації для ведення
будь якої діяльності, планування власного
часу і роботи за графіком;
 дозволяють
керувати
процесом
спілкування під керівництвом педагога;
 створюють можливості для взаємодії
як один з одним, так і з різними людьми
поза навчальним закладом;
 вчать
представляти і захищати
публічно результати своїх досліджень і
свою думку, що є важливими навичками і в
особистісній сфері, і в професійній
діяльності, зокрема щодо реалізації та
захисту прав людини (прав дитини).
Технологія саморозвитку особистості
(портфоліо
учня).
Ефективною
технологією розвитку учнівської молоді є
технологія
Портфоліо
успішності
особистості, педагогічна філософія якого
виражається
формулою
«Візьми
відповідальність за свою успішність на
себе». У широкому розумінні Портфоліо це спосіб фіксування, накопичення й
оцінювання індивідуальних досягнень учнів
за певний період навчання в школі.
Технологія співробітництва. Дана
технологія ефективно впливає на те, що
стирається межа між учителем-керівником
та
учнем-підлеглим,
а
з‘являється
можливість допомогти віднайти точки
перетину інтересів учитель-наставник та
учень-партнер
(наприклад,
використання
прийому
«Стань
учителем». Учень чи група учнів,
заздалегідь підготовлені, проводять виховну
годину
або її частину. Моральна
відповідальність лежить на особистості
вчителя, щоб бути прикладом для дітей,
тому що діти під час проведення заняття
наслідують стиль спілкування, інтонацію,
жести свого наставника. Такий прийом дає


можливість вихованцям мобілізувати свої
знання,
розвивати
уважність
та
дисциплінуватись
Ікт-технології.
Використання
інформаційно-комунікативних технологій у
виховному процесі стало однією із
найпоширеніших технологій (брей-рингу з
географії та історії «Я люблю Україну», з
інформатики «Космічна подорож на
планету Інформатики», математичне токшоу «На 12балів», тематичні лінійки,
зустрічі, конференції і т.п.)
Інтерактивні технології. Інтерактивні
форми
виховної роботи передбачають
обов'язкове включення аудиторії, яка стає
учасником дійства, вони потребують від
глядача певних дій, знань, вчинків.
Інтерактивні форми дають змогу одночасно
як подавати інформацію й формувати певні
навички, так перевіряти наявний рівень
знань та вмінь. Переваги інтерактивних
форм роботи:
 дозволяють за той самий проміжок
навчального
часу
збільшити
обсяг
виконаної роботи;
 сприяють
формуванню
вміння
співпрацювати в команді;
 розвивають
гуманні,
толерантні
стосунки між учасниками навчальновиховного процесу;
 активізують власний досвід, знання
та вміння учасників навчально-виховного
процесу, розвивають пам‘ять та здатність до
самоконтролю.
* мають високу результативність у
засвоєнні знань та формуванні практичних
умінь та навичок;
* дозволяють за той самий проміжок
часу збільшити обсяг виконаної роботи;
сприяють
формуванню
вміння
співпрацювати в команді;
* ставлять усіх дітей в активну
позицію учасника, а не пасивного глядача;
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* розвивають гуманні, толерантні
стосунки між учасниками освітнього
процесу;
* активізують власний досвід, знання
та вміння учасників освітнього процесу,
розвивають пам’ять та здатність до
самоконтролю.
Ігрова
технологія
за
своїми
структурними складовими має чітко
поставлене завдання, ігровий задум,
обов‘язково має керівника (наставника),
чіткі правила.
Ігрові технології мають таку мету:
дидактична (пізнавальна) - розширення
світогляду,
пізнавальна
діяльність,
формування певних умінь і навичок;
розвивальна - розвиток уваги, пам‘яті,
мови, мислення, уміння порівнювати,
співставляти, знаходити аналоги, розвиток
мотиваційної
діяльності,
творчих
здібностей;
виховна
–
виховання
самостійності,
волі;
співробітництва,
колективізму,
комунікативності;
соціологізуюча – прилучати до норм і
цінностей
суспільства,
адаптація
до
навколишнього
середовища,
навчання
спілкування.
Квест-технологія.
Гра по станціях (міні квест).
Інтерактивний жанр, де передбачена
пошукова
робота,
де
учасникам
пропонуються рухатися від "станції" до
"станції" і, зупиняючись, отримувати чи
демонструвати свої знання, набувати чи
проявляти певні навички. Для проведення
превентивної та профілактичної роботи
можна влаштовувати станції, які за темою
відповідають різним аспектам соціальних
проблем та негативних явищ в освітньому
середовищі.
Фут-квест. Гра, яка включає в себе
послідовність пунктів (чекпоінтів або
чеків), що знаходяться десь у місті/селищі, і

в яких гравцям треба побувати під час гри.
Кожен чек хитро зашифрований і отримати
орієнтир на наступний можна тільки з
попереднього. Команди формуються або
самими учасниками, або агентом, який
знаходиться на старті. Склад команди
повинен включати не менше 3-х осіб,
максимальна
кількість
учасників
визначається організаторами гри. Команда
обирає собі назву, кожен учасник
реєструється, команда отримує перше
завдання – і гра почалася. З собою треба
мати необхідні атрибути гри, а саме:
ліхтарик (залежно від періоду доби),
компас,
мобільний
телефон,
карту
міста/селища і найголовніше - гарний
настрій. Тематика фут-квестів може бути
різноманітною. Головне – вдало підібрати
завдання,
заздалегідь
продумати
та
перевірити на безпечність маршрут,
розташування чекпоінтів (обрані станції
можуть,
наприклад,
символічно
відображати тематику фут-квесту тощо).
Івент – технологія. Є ціла індустрія з
планування, організації, проведення, аналізу
заходів, подій та шоу як приватного так і
громадського характеру.
Івент (англ. Event) — подія. «Еvent технологія» являє
собою технологію
організації освітньої події. При цьому
кожний участник — це дійсно участник, а
не пасивний глядач. Ідея запозиченана з
педагогічної системи Антона Семеновича
Макаренка, який відзначав, що велике
значення в житті дитини мають яскраві,
хвилюючі події.
Функції ІВЕНТ – технології: виховна,
дидактична (навчальна), релаксаційна,
інформаційна, функція соціологізації. Чим
ІВЕНТ
відрізняється від звичайного
заходу?
ІВЕНТ-технологія
–
це
перетворення заходу шляхом допоміжних
ефектів у щось абсолютно виняткове з
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точки зору відвідувачів (для когось), тобто є
винятковою
подією;
позитивно
сприймається відвідувачами і спонукає їх
до активності (інтерактивності). Щоб це так
і сталось, потрібна ретельна організація та
сплановане інсценування.
Типологія та класифікація.
ІВЕНТи є:
Розважальні (масові): презентації,
календарні свята, клубні вечірки, спортивні
заходи, концерти тощо.
Корпоративні: календарні професійні
свята (наприклад, День Учителя, День
медика), внутрішні свята (наприклад, День
фірми, День пам‘яті видатної людини, чиє
ім‘я носить школа), міський відпочинок
(наприклад, День міста, День Європи, День
молоді), тренінги, зустрічі та обіди з
діловими партнерами тощо.
Ділові (власне ділові заходи): виставки,
презентації, круглі столи, прес-конференції,
PR-заходи.
Спонсорінг – підбір заходу для
спонсорів,
організація
ІВЕНТу
для
спонсорів (долучитися до якогось заходу і
допомогти його організувати або самим
організувати для спонсорів). Наприклад, у
Вінниці є Дитячий народний ансамбль
танцю «Барвінок», який є одним з
найкращих
дитячих
танцювальних
колективів України. Його спонсором є
сучасне українсько – польське підприємство
Вінницький завод - «Барлінек Інвест»
(спеціалізується на виготовленні матеріалу
для підлоги). «Барвінок» часто бере активну
участь
у
корпоративних
ІВЕНТах
«Барлінека»
і, навпаки, представники
«Барлінек» беруть участь в у внутрішніх
заходах «Барвінка».
ІВЕНТ-маркетінг (чим відрізняється
від інших заходів?). Event-менеджмент
дослівно перекладається як «управління
подіями (подієвий менеджмент).

ЕТАПИ проведення події:
1. інформуванна аудиторії про захід
має
бути
таким,
щоб
зацікавити,
заінтригувати, змусити задуматись, прийти.
Це можуть бути банери, листівки,
оголошення, театральні герої (локації),
відеоролики, акції (наприклад, випуск
кульок зазняти, а потім з коментарями
виставити в соціальних мережах), листи–
запрошення (метод незавершеного речення:
«…буде надзвичайно цікаво», «…вас це
вразить», «…неймовірна подія…»).
2. Проведення заходу (*дослідження
передує: що буде цікаве для аудиторії, а не
для організаторів); *творча робота – що
буде цікавим для глядачів, тобто врахувати
особливості
аудиторії);
*планування
(«мозковий штурм», робота команд –
висунення
та
обгрунтування
ідей);
*реалізація та координація («ІВЕНТ-лист»:
Що? Де? Коли? Скільки
учасників?
Скільки гостей? Час на підготовку, час на
проведення і т.п.= це все імідж команди! Це
старт наступним
ІВЕНТам);*
аналіз
результатів.
3. Подальша інформаційна хвиля.
Варто викласти інформацію на сайт
компанії, в соцмережі, зробити і виставити
фотовікно події, поширити фрагменти відео
тощо, щоб той, хто не прийшов,
пошкодував, що не був, а надалі щоб
прийшов, був заінтригований. Все це має
бути яскраво, лаконічно, вражаюче! Можна
провести
анкетування,
опитування,
проаналізувати,
оцінити,
обмінятись
враженнями, внести корективи.
4. Аналіз провення заходу. Результат
для дітей: розширення
кругозору,
взаємодопомога у виконанні отриманих
завдань,
переживання ситуації успіху;
отримання нових вражень, переборення
невпевненості в собі; покращення стосунків
у колективі, систематизація і узагальнення
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отриманих знань. Результат для батьків:
інформованість про життя
дітей,
підвищення самооцінки,
можливість
спільної діяльності з дитиною, набуття
досвіду. Результат для педагогів: набуття
досвіду, взаємодія з батьками, покращення
стосунків
в
колективі,
підвищення
самооцінки,
розширення
кругозору,
вивчення індивідуальних особливостей
дітей, вироблення навичок саморозвитку і
самоосвіти.
ІВЕНТ- заходи проводяться на:
*
яскраві події в природі чи соціальному
житті, народні свята; * події, що формують
почуття
громадянськості
(День
незалежності України, День Конституції,
День Прапора України, День захисника
Вітчизни); * явища морального життя (Дні
доброти, друзів); * явища оточуючої
природи (Дні води, землі, птахів тощо); *
світ мистецтва і літератури (Дні поезії,
дитячої книги, театру); * традиційні
святкові події сім‘ї, суспільства і держави
(Новий рік, 8 Березня, День матері); *
найбільш важливі професії (дні учителя,
медичних
працівників,
працівників
сільського господарства тощо).
Форми (ІВЕНТ - заходи) проведення
освітньої події: олімпіади, огляди, свята,
концерти, вистави, акції, КВН, турніри,
квести, вікторини, конкурси, ток-шоу,
виставки,
публіцистичні
вистави,
туристичні походи тощо.
Метод «прес» (або «Займи позицію»)
використовується
у
випадках,
коли
виникають суперечливі питання і потрібно
зайняти й аргументувати чітко визначену
позицію з суспільної проблеми, що
обговорюється. Метою застосування цього
методу є надання учням можливості під час
заходів (уроків) навчитися формулювати й
висловлювати свою думку з дискусійного

питання аргументовано в чіткій та стислій
формі.
Метод «ПРЕС» має таку структуру
та етапи (слід роздати/ написати на дошці,
на плакаті/ учням матеріали, в яких
зазначені чотири етапи методу):
I. ПОЗИЦІЯ.
Я вважаю, що ...
(висловіть свою думку, поясніть, у чому
полягає ваш погляд).
II. ОБҐРУНТУВАННЯ
...тому, що...
(наведіть причину появи цієї думки, тобто
на чому ґрунтуються докази на підтримку
вашої позиції).
III. ПРИКЛАД ... наприклад... (наведіть
факти, які демонструють ваші докази, вони
підсилять вашу позицію).
IV. ВИСНОВКИ.
Отже (тому), я
вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть
висновок про те, що необхідно робити;
тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).
Захищаючи свою позицію, варто
дотримуватися структури методу «ПРЕС».
Стратегія "Методу - прес" допомагає
навчитися знаходити вагомі аргументи і
формулювати
свою
думку
відносно
дискусійного
питання!
Можна
використовувати і на уроках і в різних
виховних
заходах.
Доречно
буде
роздрукувати і заламінувати картки, і вони
будуть використовуватись не один раз.
Сторітелінг. Одного
разу Редьярд
Кіплінг (англійський поет, прозаїк, дитячий
письменник) сказав, що якщо б історію
викладали,
оперуючи
цікавими
розповідями, а не фактами, ми ніколи б її не
забували. Що таке сторітелінг? Це слово
пішло від двох американських слів story
(історія) і telling (розповідати). До
сторітелігу належить буквально все, що ви
чуєте або бачите навкруги: анекдоти,
розважальні ТV-програми, казки дітям на
ніч, передачі по радіо тощо.
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Варто зазначити, що сторітелінг – це не
завжди веселі розповіді. За емоційною
забарвленістю вони можуть бути сумними,
смішними,
страшними,
кумедними,
безглуздими, зворушливими тощо. Але
спільне в них те, що вони викликають
емоції.
Загалом завдання, які ставить
сторітелінг, можна визначити так:
 заволодіння увагою читача (глядача)
 викликання довіри
 створення асоціацій
 стимулювання
емоційної
сфери
людини та викликання співпереживання.
Ну і найголовніше завдання
запам‘ятовування історій надовго, в ідеалі –
назавжди.
Сторітелінг
широко
використовують і в бізнесі. Про що ж вони
пишуть? Та про все, що завгодно! От,
наприклад, у кожної компанії є своя власна
історія створення. Візьміть її та вкладіть у
руки талановитого копірайтера і з банальної
схеми, як-от зустрілися двоє друзів та
вирішили, що треба розпочати власну
справу, він зможе створити таку історію,
якою почнуть захоплюватися, ділитися в
соцмережах, перечитувати декілька разів на
день. Можна створити власну брендлегенду (пам‘ятаєте, яку цікаву легенду
вигадали маркетологи компанії «ТВІКС»,
ніби палички печива виготовлялись на
різних фабриках?)
Успішний сторітелінг. Як писати так,
щоб ваш текст прочитали? Колись давно
передача інформації здійснювалась усним
шляхом. Коли люди були не писемними та
не
мали
Інтернету,
майстерність
розповідати історії дуже цінувалась. Щоб
якось розважитись довгими холодними
вечорами - люди переповідали захопливі
перекази. І зустріти путівника, який приніс
здалеку цікаву історію, вважалось великою

вдачею. Люди люблять історії, то ж варто
давати їх людям.
Наш мозок працює за принципом
асоціацій. Він порівнює нову інформацію з
набутим раніше досвідом. Історія має той
самий принцип. Люди простіше розуміють
та запам‘ятовують саме історії. Хочете, щоб
про ваш проект чи ідею дізналось більше?
Напишіть історію!
Поради як писати історії:
1.Історії, насамперед, повинні бути
короткими.
Бажано,
щоби
перед
головними героями розповідей постали
якісь проблеми, виникали ділеми тощо. Але
й занадто драматизувати не варто.
2. Головне - з першого рядка зацікавити
читача, змусити його дочитати історію до
кінця, заохотити (наприклад, часто в
соцмережах бачимо цікаві заголовки, що
привертають увагу).
3. Покажіть факт через взаємодію з
аналогами. Наприклад, «В Україні дуже
багато пластикового сміття». Ми можемо
назвати цифру в тоннах. А можемо назвати
цифру у вигляді площі, яку займає це
сміття. Наприклад, 9-ти поверховий
будинок.
4. В історії не обов’язково робити
висновок. Підводьте читача (слухача) до
висновку, не озвучуючи його. Ви
розповідаєте історію. А добре це чи погано
- читач вирішить сам!
5. Шукайте факти. Часто доводиться
писати про щось доволі не цікаве чи
складне. Тож доводитися вишуковувати
додаткові факти, на яких будувати історію.
Методи пошуку: *що було до ключового
факту (причини); * що буде після (якась
гіпотеза щодо наслідку виникнення цього
факту); * що ―замість‖ цих фактів може
бути (з чим можна це порівняти: аналогії
або контрасти).
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6. Ваша історія повинна мати такі
важливі компоненти:
*герой/герої; *структура; * зв‘язок
подій; *проекція (приближення до реальних
подій)
7. Визначте героя Вашої історії.
Героєм може бути не лише людина. Це
може бути ідея, організація, цінність чи
переконання, жива або нежива істота,
казковий герой тощо.
8. Історія має структуру і сюжет.
Структура історії описує сюжет. Класична
структура це: зав'язка, розвиток дії,
кульмінація, поворотна подія, розв'язка.
Звісно, вона може змінюватись. Наприклад,
ми можемо почати з ―розвитку дії‖. А часто
буває й так, що кульмінація, поворотна
подія та розв‘язка - сходяться в одній точці.
Зав'язка - це передумова конфлікту, який
буде розвиватись в “розвитку дії”. Тут
зростає "градус" та відношення до
проблеми. Кульмінація історії наступає тоді,
коли не вирішити конфлікт уже просто не
можна. Поворотня подія необхідна у
випадку, коли конфлікт ще не вичерпано.
Тут ми власне розповідаємо про те, з чим
ми лишаємось, коли історія завершилась.
9.В
історії
має
бути
все
взаємопов'язано. В тестах не повинно бути
багато деталей, які лише заважають
сприймати інформацію. В історії не
обов'язково повинен бути початок чи
кінець. Історія може починатись з середини,
може мати відкритий фінал. Але всі події,
всі факти - мають бути взаємопов‘язані.
10. Історії потрібен конфлікт. Історія
без конфлікту - це інформаційне полотно.
Конфлікт надає силу історії. Конфлікт - це
протиріччя, яке виникає в середині історії,
яка тим чи іншим чином вирішується в
процесі розвитку. Навколо нього будується
сюжет. Конфлікти бувають внутрішні та
зовнішні. Внутрішній - це конфлікт

всередині героя (людини чи суспільства).
Зовнішній - це герой та його зовнішнє
середовище. Це щось таке, що заважає
герою вашої історії вирішити проблему.
Приклади конфліктів: змагання двох
персонажів через економічні, любовні,
політичні, моральні та інші причини;
конфлікт двох світоглядів, двох моралей;
моральна боротьба між суб'єктивним та
об'єктивним,
пристрастю
та
розумом; конфлікт інтересів
індивіда та суспільства;
моральна чи
метафізична боротьба людини проти будьякого принципу і т.д.
11. Не губіть основний меседж Вашої
історії. Ми повинні пам'ятати про основний
меседж, який ми доносимо через історію.
Це та думка, яка має залишитись у голові
людини після прочитання. Якщо є зайві
деталі, які не впливають на формування цієї
думки, краще приберіть їх.
12. Візуалізуйте (унаочнення). Історія
у фінальному вигляді завжди працює
комплексно з візуальною складовою. Тому
частину даних необхідно візуалізувати, а не
передавати текстом. Текст та візуалізація
завжди мають доповнювати одне одного, а
не повторювати. Ми добре запам‘ятовуємо
історії. Коли ми забули якийсь факт, нам
простіше згадати історію і вже вона
підштовхне нас до нього.
13. Додайте відеоконтент. Це може
бути відзнятий відеоролик, намальований
мультфільм, набір варто бути обережним:
занадто яскраві кольори та замалий текст,
дрібний
шрифт
викликає
тільки
дратівливість.слайдів, колаж (фото чи
малюнків). Не варто забувати і про
музичний супровід. Доречним будуть і
яскраві зображення або фоторяд. Цей тип
контенту також добре привертає увагу
глядача. Але тут варто бути обережним:
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занадто яскравфі кольори та замалий текст
викликає тільки дратівливість.
Технологія саморозвитку особистості
(портфоліо
учня).
Ефективною
технологією розвитку учнівської молоді є
технологія
Портфоліо
успішності
особистості, педагогічна філософія якого
виражається
формулою
«Візьми
відповідальність за свою успішність на
себе». У широкому розумінні Портфоліо це спосіб фіксування, накопичення й
оцінювання індивідуальних досягнень учнів
за певний період навчання в школі.
Технологія співробітництва. Дана
технологія ефективно впливає на те, що
стирається межа між учителем-керівником
та
учнем-підлеглим,
а
з‘являється
можливість допомогти віднайти точки
перетину інтересів учитель-наставник та
учень-партнер
(наприклад,
використання
прийому
«Стань
учителем». Учень чи група учнів,
заздалегідь підготовлені, проводять виховну
годину
або її частину. Моральна
відповідальність лежить на особистості
вчителя, щоб бути прикладом для дітей,
тому що діти під час проведення заняття
наслідують стиль спілкування, інтонацію,
жести свого наставника. Такий прийом дає
можливість вихованцям мобілізувати свої
знання,
розвивати
уважність
та
дисциплінуватись
Ікт-технології.
Використання
інформаційно-комунікативних технологій у
виховному процесі стало однією із
найпоширеніших технологій (брей-рингу з
географії та історії «Я люблю Україну», з
інформатики «Космічна подорож на
планету Інформатики», математичне токшоу «На 12балів», тематичні лінійки,
зустрічі, конференції і т.п.)
Інтерактивні технології. Інтерактивні
форми
виховної роботи передбачають

обов'язкове включення аудиторії, яка стає
учасником дійства, вони потребують від
глядача певних дій, знань, вчинків.
Інтерактивні форми дають змогу одночасно
як подавати інформацію й формувати певні
навички, так перевіряти наявний рівень
знань та вмінь.
Переваги
інтерактивних
форм
роботи;
 дозволяють за той самий проміжок
навчального
часу
збільшити
обсяг
виконаної роботи;
 сприяють
формуванню
вміння
співпрацювати в команді;
 розвивають
гуманні,
толерантні
стосунки між учасниками навчальновиховного процесу;
 активізують власний досвід, знання
та вміння учасників навчально-виховного
процесу, розвивають пам‘ять та здатність до
самоконтролю.
*мають високу результативність у
засвоєнні знань та формуванні практичних
умінь та навичок; * дозволяють за той
самий проміжок часу збільшити обсяг
виконаної роботи; сприяють формуванню
вміння співпрацювати в команді;
*
залучають усіх дітенй в активну позицію
учасника, а не пасивного глядача;
*розвивають гуманні, толерантні стосунки
між учасниками освітнього процесу; *
активізують власний досвід, знання та
вміння учасників освітнього процесу,
розвивають пам’ять т аздатність до
самоконтролю.
Види інтерактивних форми виховної
роботи: Театралізовані
*
Інтерактивні ігрові
* Інтелектуальнопізнавальні * Художньо-прикладні
*
Проекти (дослідження)
Театралізовані форми роботи найскладніші й найцікавіші форми. Вони
розкривають тему за допомогою художніх
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образів, засобів театралізації, використання
творчих здібностей. Під час їх підготовки
відбувається креативна діяльність педагогів
та учнів.
Літературно-музична композиція композиційно
побудоване
подання
літературного
матеріалу
(у
нашому
випадкові - необхідної інформації) у
музичному
оформленні.
Намагайтеся
подавати інформацію не в лекційній,
розповідній манері, а з допомогою виразних
сценічних прийомів.
Концерт - поєднання різних за жанром
художніх номерів у одній програмі.
Публіцистична вистава (раніше дана
форма роботи мала назву агітбригада) - цей
жанр народився як можливість вести
агітаційну роботу за допомогою сценічних
прийомів. Віршовані тексти, відомі пісні які
набули нового змісту, використання
прийому "апорт" (яскраві словесні заклики,
звернення до глядача), театралізовані
мініатюру - ось ознаки цього жанру.У
ньому документальний, публіцистичний
зміст
набуває
художніх
форм.
Публіцистична вистава - це монтаж
різноманітних епізодів, сценічних жанрів,
деякі з них можуть мати навіть
гумористичний ґатунок. У цілому, така
вистава може стати на справді дієво профілактичною якщо інформація в ній
буде викладена яскраво і переконливо.
Пластично-хореографічна
вистава.
Це вистава, де основним засобом вираження
інформаційно-просвітницького матеріалу є
пластика: рухи тіла, міміка, жест. Така
вистава ведеться мовою символів і потребує
виразних костюмів, реквізиту, можливо
гриму, яскравих театральних атрибутів
(свічки, тканини, стрічки тощо). Сюжет
такої вистави повинен бути ясним і
зрозумілим навіть без слів, у ньому має
бути яскраво виражена боротьба позитиву й

негативу.Така вистава потребує також дуже
виразного музичного рішення, а при
можливості і використання сучасних
технічних засобів, художнього освітлення,
цікавих, ефектних мізансценічні рішення
(мізансцена - розташування фігур на сцені).
Дійовими особами можуть бути як героїлюди (школяр, наркоман, лікар), так і героїсимволи (птах, ангел смерті, душа).
Пластична дія вистави буде зрозумілішою
для глядача, якщо її підтримати коментарем
- голосом, який звучить "за кадром" і дає
змогу ширше і глибше розкрити зміст
вистави.
Інтерактивна
вистава
(театрекспромт).
Цей
жанр
обов'язково
передбачає включення в події вистави
глядачів, які цю виставу дивляться
(interaction - взаємодія). Хід інтерактивної
вистави потребує від глядача певних дій
(можливо, голосування, відповідей на
поставлені питання, виконання певної ролі
в окремих сценах). Така вистава, як і всі
інші, повинна розвиватися за чітким
сюжетом, але тут сюжет передбачає й
участь глядача, який, можливо, впливає й на
розвиток самого сюжету. Інтерактивна
вистава є дуже ефективною в соціальному
театрі, бо створює відчуття задіяності усіх
присутніх в аудиторії, дає можливість не
тільки акторам театру, а і глядачеві брати
участь у продуктивній діяльності.
Форум-театр методика
інтерактивної роботи серед різних шарів
суспільства, направлена на вирішення
соціальних проблем. Сценічна вистава
форму-театру пропонує для розгляду
соціальну проблему, а кожен персонаж гри
виконує певну соціальну роль. Головний
герой – "жертва" ситуації, інші персонажі –
його оточення: сім'я, школа, члени
суспільства. Можлива участь лікаря,
міліціонера, психолога, вчителя. Кількість
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персонажів
зумовлена
сценарієм,
конкретною ситуацією. Джокер – головна
дійова особа форуму-театру. Він веде захід
від початку до кінця, від нього залежить
успішність форуму-театру. Під час участі в
форум-театрі глядачі мають можливість не
лише познайомитися з важкою ситуацією,
як у інтерактивному театрі, або отримати
інформацію, як під час тренінгу, а й
розробити алгоритм, створити модель
успішної поведінки в складній, на перший
погляд безвихідній, ситуації.
Змагання
команд
КВН
найпопулярніший серед молоді жанр. Він
легкий,
рухливий,
емоційний,
гумористичний. Дуже важливим у цьому
жанрі є "здоровий" гумор, який має
викривати вади легковажної поведінки,
сценічна культура, жвавість, гнучкість
мислення.
Художньо-прикладні форми. Ідеться
про відомі конкурси малюнка, виставки
квітів, захист технічних проектів тощо. Ці
форми
здатні
містити
візуальну
інформацію, впливати на свідомість завдяки
образотворчим засобам, до того ж
адресовані великій і різнорідній аудиторії.
Потрібно знайти сучасні ідеї щодо
художньо-прикладного жанру (це може
бути створення авторських малюнків на
футболках, проектів пам'ятника, зйомка
рекламного ролика, конкурс графіті чи
показ тематичної модної колекції тощо) і
широко використовувати їх.
Читацька конференція — важливий
засіб пропаганди художньої та науковопопулярної
літератури
серед
учнів.
Конференція допомагає учням глибоко
зрозуміти
зміст
та
образи
твору,
особливості мови та стилю, більше знати
про
особистість
письменника,
дати
правильну естетичну оцінку подіям,
описаним у творі. Структура проведення

читацької конференції залежить від теми,
класу.
Тематичні вечори — присвячуються
суспільно-політичним подіям, державним
святам, пам'ятним і знаменним датам у
житті
народів
України.
Цінність
тематичного вечора полягає в тому, що в
його підготовці та проведенні беруть участь
самі учні, вони проявляють ініціативу,
самостійність, ерудованість у доборі теми,
запрошують
гостей,
оформляють
приміщення, готують книжкові виставки,
художню
самодіяльність,
підбирають
кінофільми тощо..
Ігрова програма є основним засобом
вираження у цій формі є гра. Саме через
гру подається зміст, за допомогою неї
моделюються різні ситуації, у яких
формуються й відпрацьовуються необхідні
навички. Ця форма у допомагає створити
атмосферу активних, позитивних дій,
яскраво виразити ідею програми. Сюжет
ігрової програми (як і у випадку
тематичного концерту) потребує певної
логіки і сценічного рішення.
Інтерактивна акція. На відміну від
ігрової програми, не мають певного
сценарію, а лише сценарний план.
Це
низка
заходів
інформаційнопросвітницького спрямування (наприклад,
розповсюдження
спеціальної
літератури, буклетів, пам'яток, тематичних
календарів, наліпок; "обмін" знань на
"товар"; презентація організацій, діяльність
яких
спрямована
на
попередження
негативних явищ в освітньому середовищі
тощо).Ці заходи можуть бути як окремим
заходом, так і складовою частиною
тематичного концерту або ігрової програми.
Інформаційні
матеріали
можна
розповсюджувати в рамках проведення
будь-якої з театралізованих форм (на
початку або після закінчення заходу).
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Ток-шоу. Інтерактивна програма (від
англ. talk show — розмовне шоу), в якій
один або декілька запрошених учасників
ведуть
обговорення
запропонованих
ведучим тем. Як правило, при цьому
присутні запрошені у студію глядачі. Іноді
глядачам надається можливість задати
питання або висловити свою думку. В
умовах
закладу
освіти:
"уявна
телепередача",
але
з
обов'язковим
запрошенням до участі в заході спеціалістів
відповідного профілю, залежно від питання,
яке виносить на обговорення, а також
експертів – людей, в житті яких були
подібні ситуації. Спілкування учасників
ток-шоу з аудиторією повинно бути
діалогічним, рухливим, цікавим.
Тематична дискотека. Розважальний
захід
пізнавально-профілактичного
спрямування. Для отримання "вхідного
квитка" на дискотеку висуваються певні
умови, пов'язані з тематикою заходу
(наприклад, дати відповідь на питання;
пригадати приказку тощо). Під час такої
дискотеки можна поширювати інформацію
з обраної тематики, розповідати про
відомих музикантів, які постраждали або
загинули внаслідок соціальних "хвороб" або
про тих, які активно виступають за,
наприклад, здоровий спосіб життя, безпечну
поведінку, дотримання прав людини тощо.
Такий захід може стати своєрідним
діагностичним
інструментарієм
для
з'ясування вже наявного рівня обізнаності
учнів з обговорюваної проблеми.
Флеш-моб
(англ.
flash
mob —
"спалахуючий натовп") раптівка — це
заздалегідь спланована масова акція,
зазвичай організована через Інтернет або
інші сучасні засоби комунікації, у якій
велика
кількість
людей
оперативно
збирається у громадському місці, протягом
декількох хвилин виконує заздалегідь

узгоджені дії (сценарій), і потім швидко
розходяться. Найважливіші типові правила
руху флешмобу:
 Начебто спонтанне дійство. Заборона
збиратися або привертати увагу на місці до
акції, одночасний початок і закінчення акції
її учасниками. Після акції потрібно миттєво
зникати з місця дії в різні сторони, і робити
вигляд начебто нічого й не було.
 Сценарій
повинен
привносити
абсурдність у те, що відбувається.
 Жорстке дотримання сценарію.
 Не викликати агресивної реакції. Не
порушувати законів і моральних засад, не
показувати ніяких політичних поглядів.
Флешмоб-акції, що не дотримуються цього
вже будуть екстрім-мобом або політ-мобом.
Інтелектуально-пізнавальні форми.
Найчастіше це варіанти інтелектуальнопізнавальних
телевізійних
програм.
Стандартний підхід: використання сценаріїв
вже існуючих інтелектуально-пізнавальних
телевізійних програм: "Що? Де? Коли?",
"Слабка
ланка",
"Брейн-ринг",
"Найрозумніший"
тощо.
Незмінним
залишається зміст, основа якого "запитання
– відповіді" та винахідницький підхід до
підбору форм постановки запитань:
 саме запитання може містити в собі
часткову інформацію;
 воно може бути поставлене у формі
малюнка, пантоміми;
 до
запитання
можна
додати
варіанти відповідей тощо.
 орієнтація
на
інтереси
учнів,
використання сучасних технічних засобів.
Пошук форми проведення, яка надасть
можливість глядачам приймати не пасивну,
а активну участі у програмі разом з
учасниками команд.
Вечори запитань і відповідей — одна з
ефективних форм організації виховання
учнів, це цікавий і живий засіб роз'яснення
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учням різноманітних питань внутрішнього і
міжнародного життя України, виробництва,
науки, техніки, культури, спорту, явищ
природи.
Сократівські бесіди — колективні
роздуми
над
життєво
важливою
світоглядною
проблемою.
Сократ
пропонував учням систему запитань,
послідовні відповіді на які приводили до
істини. Запитання для обговорення також
можна взяти з бесід Сократа (Платон.
Твори. Т. II) та з сучасного життя. На
початку сократівської бесіди проводиться
розминка, учням пропонуються жартівливі
вправи, цим самим задається хороший
настрій. Коли емоційна напруга досягає
найвищого рівня, бесіду слід завершити,
щоб учні не перевтомилися. Найкращий
варіант фіналу — письмові твори про свою
думку
з
обговорюваної
проблеми.
Сократівські бесіди не потрібно проводити
часто, зате постійно і регулярно, що
виробить в. учнів звичку до аналізу життєво
важливих
проблем.
При
проведенні
сократівських
бесід
бажано
використовувати
музичний
фон,
репродукції картин, фрагменти з творів
художньої літератури.
Відкритий мікрофон — це форма
публіцистичної діяльності учнів у школі.
Звичайно учні критикують негативні
сторони життя школи, розмірковують над
життєво важливими проблемами. Вчитель
повинен
допомогти
учням
добре
підготуватися, взяти участь у відкритому
мікрофоні. Теми виступів можуть бути
сформульовані таким чином: "Що я хочу
сказати... ", "Чому в мене болить душа",
"Увага, проблема", "Прошу слова". Виступи
можуть бути побудовані за схемою: "Теза
— аргумент — ілюстрація". Для організації
відкритого мікрофона створюється робоча
група, яка бере на себе організаційну,

технічну
та
естетичну
підготовки,
встановлює кількість ораторів, забезпечує
тишу під час виступів.
Публічні лекції - це лекції для
школярів, на яких присутні вчителі, іноді
батьки. Вони тривають 15—20 хв. і
проводиться під час великої перерви. Щоб
зацікавити слухачів, лекція повинна бути
інформаційно-насиченою, з
яскравими
прикладами, впливати на настрій слухачів,
мати продумане оформлення. Тематика
лекцій може бути найрізноманітнішою:
"Людина і природа", "Людина і краса",
"Людина і гроші", "Людина і одяг",
"Людина і мода", "Людина і мистецтво",
"Життя і смерть" та інші. Публічна лекція
— це завжди узагальнена інформація
наукового, філософського плану, вона
розвиває
мислення
учнів,
учить
замислюватися над проблемами життя,
філософськи їх обмірковувати. Корисно
періодично вносити елементи новизни в
зміст, методику проведення й оформлення
лекцій.
Tехнологія колективного творчого
виховання.
Щоб
вміти
добре
організувати
колективну творчу діяльність, потрібно
знати
принципові положення методики
колективної
творчої
справи,
які
відображають змістовний і організаційний
аспекти цього процесу; види колективних
творчих справ, як основний засіб і форма
роботи
даної
техгології;
методику
підготовки і проведення КТС (колективних
творчих справ). Колективні творчі справи –
це перш за все повноцінне життя
учнівського та педагогічного колективу і в
той же час їх спільна боротьба за
покращення навколишнього життя. В цьому
житті, в цій боротьбі педагоги виступають
як старші друзі дітей, діючи разом з ними і
попереду них.
Це така організація
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спільної діяльності дорослих і дітей, при
якій всі члени колективу приймають участь
в плануванні, проведенні і аналізі роботи.
Діяльність носить колективний творчий
характер і направлена на користь далеким і
близьким людям. Діти і дорослі, як
товариші по спільній справі піклуються про
покращення, зміни життя і самих себе,

планують, організовують, аналізують свою
діяльність всі разом , це усвідомлення і
вибір думки, ідей кожного, формуючи в
діяльності відносини дружби, поваги,
взаєморозуміння і
піклування. Таким
чином чітко виділяються три опори:
людяність, діяльність, творчість.

Стаття надійшла до редакції
12 січня 2022

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
УДК 373.5.016:159.995.4]:[811.161.2+821.161.2
МАТВІЄНКО Н.А.
вчитель української мови та літератури Обласного наукового ліцею-пансіону
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Постановка
проблеми.
Значення
освіти, її зміст, форми та методи навчальної
діяльності постійно змінюються. Завдання
сучасної школи - допомогти учням стати
поінформованими,
активними,
самостійними і творчими особистостями,
здатними адаптуватися до швидких змін у
світі. Формування таких особистостей
вимагає нових підходів до навчання. Саме
тому у Національній доктрині розвитку
освіти
визначено
оновлення
форм
організації навчально-виховного процесу
одним з пріоритетних напрямів державної
політики у розвитку освіти.
У сучасному світі зростає роль умінь
здобувати,
переробляти
інформацію,
одержану з різних джерел, застосовувати її
у
повсякденному
житті
та
для
самовдосконалення.
Джон Дьюї, видатний американський
мислитель,
колись
сказав,
що
фундаментальна мета сучасної освіти

полягає не в наданні інформації учням, а в
тому, щоб розвивати критичний спосіб
мислення, навички мислення, котрі дають
змогу адекватно оцінювати нові обставини і
формувати стратегію подолання проблем,
які у них криються. Тому розвиток
критичного мислення й досі є одним з
важливих завдань навчально-виховного
процесу.
Аналіз попередніх досліджень і
публікацій. Дослідженнями критичного
мислення займалися Дж. Дьюї, К. Ясперс,
М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Е. Фромм. У
своїх працях вони довели, що критичність –
це ключовий елемент інтелектуальної
діяльності особистості, необхідний у
формуванні нових життєвих пріоритетів.
Теоретико-методологічні основи розвитку
критичного
мислення
описували
Є.
Архіпова, А. Байрамов, І. Баранова, І. Бех,
Н. Бібік, В. Білоусова, А. Бойко, Т.
Воропай, Н. Вукіна, Н. Дементієвська, Д.
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Джумалієва, Б. Зейгарник, В. Ільїн, С.
Король, В. Краєвський, Г. Липкіна, М.
Махмутов, Є. Полат, О. Пометун, Л. Рибак,
В. Савельєв, С. Сисоєва, В. Сінельнікова, І.
Сущенко, М. Скаткін, С. Терно, О. Тягло.
Дж. Андерсон, В. Біблер, Б. Блум, Дж.
Брунер, Д. Вількєєв, Дж. Гілфорд, З.
Калмикова, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М.
Ліпман, І. Лернер, Д. Макінстер, О.
Матюшкін, М. Махмутов, С. Метьюз, С.
Міллер, Д. Надлер, Д. Рійз, В. Саул, Р.
Солсо, Р. Стернберг, О. Тихомиров, П.
Фрейре, Д. Халперн, Ш. Хібіно, Д. Шавер
розглядали
критичне мислення як
пізнавальний процес людини.
Мета статті – розкрити суть,
значення та методи розвитку критичного
мислення, зокрема на уроках української
мови і літератури.
Виклад основного матеріалу. Критичне
мислення займає 2 позицію серед
найзатребуваніших компетенцій у 20202021 роках. Через велику кількість й
легкодоступність
інформації
зростає
необхідність навичок її відбору, аналізу та
правильного
переосмислення.
Тому
особистість 21 століття повинна вміти
критично
сприймати
інформацію,
аргументовано відстоювати власну думку,
розуміти і приймати рішення. Що таке
критичне мислення? Коли і де його
застосовувати? Як критичне мислення
можна
використовувати
на
уроках
української мови і літератури?
Дуже
важливу роль у процесі навчання відіграють
запитання. Щоб учень став активним під
час навчання, потрібно ―увімкнути‖ його
мислення. Навчальний зміст як процес
мислення скеровується запитаннями. Для
того, щоб змінити запитання, потрібно
змінити напрям запитання. Запитання – це,
ніби сірник, який ―запалює‖ процес
мислення. Критичне мислення – це явище

багаторівневе й складне. З педагогічної
точки зору критичне мислення – це
комплекс мисленнєвих операцій, що
характеризується здатністю людини:
 ставити
запитання,
аналізувати,
висувати гіпотези;
 оцінювати інформацію з будь-яких
джерел,бачити проблеми;
 порівнювати
та
оцінювати
альтернативи, синтезувати;
 приймати рішення та обґрунтовувати
його, робити свідомий вибір.
Ці мисленнєві операції потрібно
постійно тренувати і вдосконалювати.
То який він – урок з розвитку
критичного мислення?
Для розвитку критичного мислення
найкраще використовувати тип уроку
набуття нових знань або формування умінь.
Такий урок має традиційну складову: вступ,
основна частина та підсумки.
Під час вступної частини уроку
потрібно запропонувати учням такі методи
й завдання, які допоможуть учням:
1) пригадати раніше вивчене;
2) зробити роботу над помилками;
3) зосередити увагу на новій темі;
4) створити контекст для сприйняття нових
ідей;
5) сформувати позитивне ставлення,
зацікавленість у процесі навчання.
Під час вступної частини уроку з
розвитку критичного мислення учитель
стимулює учнів до роздумів, уважно
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вислуховує їхні думки, ідеї, шляхи
вирішення проблемної ситуації. Ставлячи
навідні запитання, учитель допомогає
учням розв‘язати завдання. На цьому
етапі можна використати такі прийоми як
кластер, асоціативний кущ, мозковий
штурм, кубик Блума, дерево передбачень,
істинні та хибні висловлювання, кошик
ідей, вірю – не вірю, робота в парах тощо.
Вступна частина уроку з розвитку
критичного мислення завершується тим,
що учитель озвучує нову тему і
результати, яких слід досягнути, та
стимулює учнів до усвідомлення їхніх
власних цілей навчання.
ПРИКЛАД
Під час вивчення або узагальнення теми
―Односкладні речення‖ на уроці з
української мови у 8 класі можна
використати кубик Блума.
Основна частина триває до 30
хвилин. Протягом цього часу учитель
спонукає
до
дослідження,осмислення
матеріалу, а також учні відповідають на
поставлені запитання. Учитель вчить учнів

формувати власне ставлення до теми. Учні
порівнюють свої очікувані
відповіді з
реальними твердженнями, застосовують

новий
матеріал
використовуючи

на
набуті

практиці,
знання,

уміння,навички, роблять висновки щодо
засвоєного матеріалу.
Ефективними методами під час
основної частини уроку є: дебати, дерево
рішень, дискусія, Діаграма Венна, займи
позицію, кластер, круглий стіл, ментальна
карта, метод опорних слів, порівняльна
таблиця,Т-таблиця, тонкі і товсті запитання,
фішбоун, читаємо та узагальнюємо в парах .
Також використовуються такі прийоми як
рефреймінг, ПАДН-формула та прийом
―Питальні слова‖ та інші.
ПРИКЛАД
Під час вивчення фрагмента твору
―Сто тисяч‖ на уроці з української
літератури у 8-му класі можна
використати такі прийоми
Третій етап уроку – найважливіший
для розвитку критичного мислення в
учнів, бо його основними завданнями є
узагальнення, систематизація
вивченого й рефлексія щодо процесу і
результатів навчальної діяльності. Цей
етап триває до 10 хвилин. Учні разом з
учителем
узагальнюють
вивчене,
обмінюються
думками,
висловлюють
особисте ставлення.
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Дієвими
методами
розвитку
критичного мислення на цьому етапі уроку
є аркуші оцінювання та самооцінювання,
есе, ковдра ідей,
сенкан, твірп‘ятихвилинка, шість капелюхів та інші.
ПРИКЛАД
Завдання 1. Написати есе на тему ―Яким
я бачу своє життя через 10 років‖ на уроці
української мови.
Завдання 2. Скласти сенкан до образу
Тараса Шевченка.
Висновки. Отже, критичне мислення
відіграє надважливу роль у житті кожного.

Тому цю навичку потрібно постійно
розвивати та тренувати. Сучасний школяр
не може бути успішним, затребуваним у
суспільстві, якщо йому не властиві такі
риси
критичного
мислення,
як:
відповідальність,
цілеспрямованість,
самостійність,
самоаналіз,
самоорганізованість та дисципліна. Усі ці
риси та якості можна сформувати на уроках
української
мови
і
літератури,
використовуючи різноманітні методи та
прийоми.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У МЕТОДАХ І ЗАСОБАХ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
УДК 373.2:37.091.26
БЕВЗ В.В.
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Анотація. У статті розкрито важливе значення розширення меж використання
технології тестування в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. Показано
можливість оптимізації освітньо-виховного процеси за допомогою використання тестів
різних рівнів складності.
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Ключові слова: тест, моніторинг, діагностика, гомогенний тест, гетерогенний
тест, понятійно-категоріальний апарат.
Постановка проблеми. Проаналізувати
наскільки тестування є якіснішим і
об'єктивнішим способом оцінювання, та
його об'єктивність досягається шляхом
стандартизації
процедури
проведення,
перевірки показників якості завдань і тестів
у цілому. Дати характеристику переваг та
недоліків тестування знань студентів.
Встановити на скільки тестування є
справедливішим методом, який ставить усіх
студентів в однакові умови, як у процесі
контролю, так і в процесі оцінювання,
практично
усуваючи
суб'єктивізм
викладача.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Розширення
меж
використовування
технології масового
тестування в різних сферах людської
діяльності є стійкою тенденцією в усьому
світі. Для педагогів України це питання
стало актуальним після того, як в країні
з‘явилися альтернативні заклади різних
форм власності, і, як наслідок цього,
з‘явився державний механізм сертифікації,
атестації та акредитації вузів у його
нинішній формі, що містить елементи
технологій тестування.
Найважливішим
компонентом
педагогічної системи і складовою частиною
навчального процесу є контроль за
навчальною діяльністю, призначений для
визначення успішності навчання кожного
студента, аналізу отриманих результатів та
корекції подальшого процесу навчання.
Інструментом підвищення якості освіти
разом із реформуванням змісту освіти
виступає
вдосконалення
системи
оцінювання,
модернізація
діагностики
навчання.

Останнім часом замість традиційного
поняття "контроль", окрім вже згадуваного
поняття "діагностика", все частіше стали
використовувати поняття "моніторинг". При
проектуванні навчального процесу перед
педагогом постає завдання вибору методів і
форм контролю навчальних досягнень
студентів, критеріїв якості засвоєння
вивченого матеріалу, розробки процедур
здійснення
контролю,
обґрунтування
способів індивідуальної корекції навчальної
діяльності студентів.
Необхідність забезпечення контролю й
оцінювання не тільки результату, а й
процесу
навчання
сприяє
пошуку
оперативних та об'єктивних методів
контролю знань. Система оцінки і контролю
повинна відповідати вимогам управління
пізнавальною діяльністю студентів і
виступати
в
ролі
відповідного
інструментарію для її здійснення.
Суб'єктивність оцінки знань пов'язана
певною мірою з недостатньою розробкою
методів
контролю
системи
знань.
Об'єктивний підхід полягає в тому, що для
виявлення
наявності
знань
завжди
використовується адекватний інструмент.
Сучасна методика пропонує тест як
інструмент вимірювання рівня знань, за
допомогою якого можна не тільки виявити
якість навчання, але і оптимально
управляти навчальним процесом.
Ефективність функціонування системи
професійної освіти значною мірою залежить
від впровадження в діяльність вузу
інновацій. Вони змушують всіх учасників
навчально-виховного процесу визначити й
проаналізувати рівень своїх знань, умінь,
навичок, спрямувати свою діяльність на
шлях перспективних перетворень. При
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цьому основна роль належить викладачеві.
Його готовність до впровадження інновацій,
вміння організувати цей процес та
управляти ним є невід'ємними складовими
успішної інноваційної роботи.
Однією з форм інформатизованої
системи освіти є тестування.
Тест (test) – слово англійського
походження, що означає іспит, спробу,
випробування. Тест – це стандартизоване
завдання, за результатами якого роблять
висновок про знання, уміння, навички
(здібності,
професійну
придатність,
обдарованість
тощо)
того,
кого
випробовують. У сучасній теорії та
практиці тестового контролю нараховується
понад 20 різновидів тестів: залежно від
мети, характеру та функцій контролю,
характеру, форми відповіді.
За результатами опитування 32%
викладачів вищих навчальних закладів
постійно
використовують
тести
для
контролю, 68% - користуються епізодично,
або не користуватися ними зовсім. Близько
80% викладачів, які використовують
тестовий
контроль,
працюють
за
авторськими тестами, при цьому вони
орієнтуються на стандартні тестові методи,
що як правило передбачають закриті тести з
двома – трьома варіантами відповідей.
Запитання, як правило, мають випадковий
характер,
відображаючи
емпіричне
узагальнення і формування вміння діяти за
зразком. Тобто, недоліки традиційного
розумово-емпіричного
навчання
розповсюджується і на зміст тестування.
Цілком очевидною є необхідність не
тільки більш широкого та активного
використання
тестових
методів
у
викладанні
спеціальних,
соціальноекономічних
та
фундаментальних
дисциплін, а й розробки методичних
матеріалів.

Тест як система завдань специфічної
форми і відповідного змісту є науково
обґрунтованим інструментом оцінювання
знань, умінь і навичок студентів, допомагає
здійснювати
індивідуальний
контроль
результатів навчання кожного з них,
мобільно керувати навчально-виховним
процесом. Порівняно з традиційними
формами контролю знань (контрольна
робота, іспит, залік, диференційованих
залік.) тестування нерідко виявляється
більш ефективним. Адже недостатньо
оцінити рівень знань, треба спрогнозувати,
як студент зможе ці знання використати.
Тобто,
зростає
роль
психологічного
тестування.
Виникає необхідність поєднати його з
тестуванням рівня знань. Тоді результати
будуть
більш
об‘єктивними,
враховуватимуть не лише рівень та обсяг
знань, а й особливості характеру студента,
його нахили та можливості освіти, вміння
аналізувати, узагальнювати, встановлювати
причинно-наслідкові зв‘язки. Як свідчить
досвід, найчастіше оцінювання і контроль
досягнень
студента
здійснюється
за
кінцевим результатом. На жаль, майже не
піддається оцінці його діяльність, рівень
розвитку в динаміці, вплив зовнішніх
факторів на момент оцінювання.
Практика показала наступні переваги
тестування над іншими формами контролю
знань:
 упродовж досить обмеженого часу
може бути перевірена якість знань, навичок
у зазначеної кількості студентів;
 можливий контроль знань,
умінь,
навичок на необхідному, заздалегідь
запланованому рівні;
 реальним є самоконтроль;
 знання
оцінюють
більш-менш
об‘єктивно;
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 увага

студента фіксується не на
формуванні відповіді, а на осмисленні її
суті;
 створюють
умови для постійного
зворотного зв‘язку між студентом і
викладачем.
Проте тестовий контроль знань має й
істотні недоліки:
 ймовірність
випадкового
вибору
правильної відповіді;
 можливість при застосуванні тестів
закритого типу оцінки тільки кінцевого
результату (правильно - неправильно), у той
час як сам процес, що привів до нього, не
розкривається;
 психологічний
недолік
–
стандартизація мислення без врахування
рівня розвитку особистості;
 велика затрата часу на складання
необхідного "банку" тестів, їх варіантів,
трудомісткість процесу;
 тести не сприяють розвитку мови.
У
пошуках
шляхів
підвищення
ефективності системи перевірки рівня
засвоєння студентами курсу "Психологія"
використовується систематичне тестування.
Тести
при
вивченні
психології
впроваджувались поступово, що дало змогу
психологічно
підготувати
студентів.
Спочатку пропонувались прості тести з
вибірковими відповідями і лише через
деякий час вводились більш складні
конструкції. Доведено, що надзвичайно
продуктивним є використання навчальних
тестів, підготовлених на основі методу
ключових ситуацій.
Інформація в питанні тесту може
подаватись у будь-якій формі – тексту,
графічного
зображення,
звукового
повідомлення, відео сюжету, формули
тощо. Але при цьому тести постійно
поновлюються з урахуванням змін у

навчальних планах, програмах, реаліях
сьогодення.
Дуже
важливим
при
проведені
тестового
контролю
є
дотримання
організаційного моменту (пояснення мети,
порядку виконання та оформлення тесту,
визначення часу на його виконання,
забезпечення кожного студента бланком
відповідей
стандартного
зразка,
що
великою мірою заощаджує час і студента, і
викладача).
Тестові завдання значно скорочують час
очікування студентами оцінки, що є
суттєвим фактором – як психологічним, так
і виховним.
Після тестування, а воно може
охоплювати матеріал окремої теми, розділу
або курсу в цілому, обов‘язково аналізують
його результати. Аналіз необхідний для
того, щоб студент зміг перевірити,
наскільки адекватно він оцінює свої знання,
повірити у власні сили і скорегувати свою
підготовку. Викладач не лише фіксує факт
помилок і називає правильні відповіді, а й
докладно пояснює студентам причини
помилкових дій.
Студентам, які допустили помилки,
пропонується письмово або усно відповісти
на запитання: Чому вибрана відповідь
неправильна? Наведіть докази на користь
правильного
варіанта.
Робота
над
помилковими відповідями, усвідомлення
помилки, її причини, знайдення помилкової
ланки в ланцюгу розумових дій значно
зменшують ймовірність запам‘ятовування
помилкових знань, "витіснення" правильних
відповідей. Таким чином викорінюється
практика
"вгадування"
студентом
правильного рішення поставленої в тесті
задачі.
Важливою умовою тестування, як
універсального педагогічного інструмента,
є частота його проведення, яка залежить від
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дисципліни, її ролі і місця в навчальному
плані, особливостей засвоєння знань. Слід
зробити тестування звичною і зручною
формою регулярного контролю знань
студентів.
Необхідно
пам‘ятати,
що
тестування – це не самоціль, а ефективна
форма повторення – узагальнення і
впорядкування вивченого.
Методичні поради щодо складання
тестових завдань
Процес складання тестових завдань з
дисципліни «Психологія» має спільні риси з
підготовкою тестів з інших навчальних
дисциплін, насамперед гуманітарних, але
відзначається
також
певними
особливостями.
І етап. Складання всякого тесту
починається з плану.
Тест може плануватися як гомогенний
(присвячений тільки одній темі або одному
розділу)
або
гетерогенний
(питання
окремих
тем,
використовується
для
модульно-рейтингового контролю). На
початковому етапі визначається мета
проведення тестування.
Відповідно до типу обраного тесту та
мети
визначаються
понятійні
індикатори.
Понятійно-категоріальний
апарат має містити базові, головні категорії,
які визначено в плані кожної лекцій у
робочій програмі або в навчальнометодичній літературі з дисципліни.
Намагаючись
дати
якомога
більше
інформації в тестах, не слід акцентувати
увагу на тих поняттях, які прямо не
стосуються теми, а містять додаткову
інформацію. Велика кількість інформації не
завжди сприяє ефективному засвоєнню
теми та створенню системного мислення у
студентів.

ІІ етап. Кожний тест матиме
інструкцію
по
його
заповненню.
Інструкція має бути стислою, стандартною
(не змінюватися при опитуванні в різних
аудиторіях).
ІІІ
етап.
З
формулювання
висловлювань або посилок починається
конструювання
тестів.
Способи
конструювання
тестів
відрізняються
залежно від рівня засвоєння інформації або
від спроможності студентів розв‘язувати
різні задачі. Як інструмент виявлення якості
засвоєння знань розрізняють тести першого
— четвертого рівнів.
Тестами першого рівня є тести на
упізнання, розрізнення або класифікацію
вивчених об‘єктів. У цих тестах від
студентів вимагається упізнати раніше
вивчену інформацію при повторному її
сприйнятті (дія з підказуванням).
Тест упізнання. Завдання (запитання):
Чи є мислення психічним процесом?
Еталон: «так». Число операцій для
розв‘язання цього тесту дорівнює 1: вибір з
альтернативи «так — ні».
Тест на розрізнення. Завдання: серед
вказаних методів дослідження визначіть
основний:
а) тестування;
б) спостереження;
в) анкетування;
г) бесіда.
Тест на класифікацію. Завдання:
вкажіть, до якого психічного процесу
відносять такі властивості визначеним
критеріям класифікації держав:
1) відчуття;
2) сприймання;
а) адаптація; б) ілюзія; в) сенсибілізація;
г) вибірковість; д) апперцепція.
Еталон: 1 — б; в.
2 — б; г; д.
Тести другого рівня повинні виявляти
уміння студентів відтворювати інформацію
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без підказування, по пам‘яті і вміти
використовувати її для розв‘язання типових
задач. Відповідно розрізняють тести
підстановки та типові задачі.
Тест-підстановка. Завдання: перелічіть
види мислення:
1……………………2……………………
…..3………………………..
Еталон: 1) наочно-дійове; 2) наочнообразне; 3) словесно-логічне.
Тест «типова задача». Завдання:
сформулюйте функції спілкування.
Еталон:
а) комунікативна – обмін інформацією;
б) інтерактивна – вплив на іншу
людину;
в) перцептивна – передача почуттів та
емоцій;
З наведених прикладів тестів другого
рівня зрозуміло, що ці завдання можна
вирішити
шляхом
буквального,
не
перетвореного використання засвоєних
знань і методів діяльності.
Тести третього рівня мають виявляти
творчі здібності студентів. Для таких тестів
використовуються
проблемні питання,
тобто такі задачі, алгоритм розв‘язання яких
невідомий і не може бути отриманий
шляхом перетворення відомих методик. В
тестах третього рівня відсутній готовий
еталон і про якість їхнього виконання має
судити лише група компетентних експертів.

Такі тести використовуються у підготовці
обдарованих студентів до участі в
олімпіадах, наукових конференціях. Взагалі
тести третього рівня орієнтовані на
пошукову
та
науково-дослідницьку
діяльність.
V етап. Оцінка знань студентів.
Існують різні методики оцінювання знань
при тестуванні. Базуючись на особистому
досвіді проведення тестувань для модульнорейтингового
контролю,
можна
запропонувати досить простий та зручний
метод контролю та оцінки знань з
дисципліни «Психологія». Він орієнтований
на трибальну шкалу, відповідно правильні
відповіді на тестові завдання першого рівня
оцінюються в 1 бал, другого — 2 бали,
третього — 3 бали. Тести четвертого рівня
не включаються до загального тестування
при
модульно-рейтинговому
контролі.
Кожний варіант тестів містить 15 тестових
завдань по 5 тестових завдань першого,
другого та третього рівнів. Час, відведений
для відповідей на тестові завдання,
дорівнює 45 хв. Загальна кількість балів, які
може набрати студент на тестуванні – 30
балів.
Таким чином, тільки за рахунок
тестувань під час двох модульнорейтингових контролів студенти мають
можливість набрати 60 балів.
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Annotation: This article discusses business games for the use of modern information and
communication technologies, the process of teaching students with the help of computer
programs.
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computerized learning, distance learning.
Постановка проблеми. Особливою
рисою постіндустріального суспільства є
важливість інформації для економічного і
соціального прогресу. Саме це дозволяє
говорити про інтелектуалізацію економіки,
про економіку, що базується на знаннях. У
зв‘язку
з
цим
уряди,
підприємці,
громадськість більшості країн світу все
більше усвідомлюють, як важливо мати
якісну інформацію з широкого кола питань.
Це дозволяє забезпечити раціональне
прогнозування та керування економічними і
соціальними процесами для прийняття
науково
обґрунтованих
рішень
з
різноманітних
і
складних
проблем
суспільного розвитку.
Тому все актуальнішими стають
проблеми підвищення якості інформації та
проблеми формування нових джерел
інформації. Нове звучання набувають
вимоги до каналів передавання інформації,
механізми перетворення інформації в
знання з урахуванням сучасних умов
реалізації
прав
власності
стосовно
інформаційних продуктів. Беручи до уваги

ще й прогресуючу глобалізацію, можна
говорити про зростання ролі інформації
щодо
процесів
у
економічній,
демографічній, соціальній і екологічній
галузях, як основи для поліпшення
взаєморозуміння
між
державами
і
народами, зміцнення основних цінностей і
принципів, що лежать в основі будь-якого
демократичного суспільства.
Аналіз
останніх
досягнень
і
публікацій.
Сучасні
інформаційнокомунікаційні технології відіграють усе
зростаючу
роль
у
соціальному
й
економічному житті сучасного суспільства,
і їх вплив має враховуватися в розв‘язанні
широкого кола питань суспільного розвитку
та професійної підготовки майбутніх
фахівців усіх галузей.
У
наявних
нині
комп‘ютерних
програмах навчання відбувається в режимі
постійного діалогу студента з комп‘ютером,
причому цей діалог здійснюється за
допомогою різних засобів спілкування –
комп‘ютерної клавіатури, голосу, відеозображень,
графічних
матеріалів
і
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малюнків. За умов збереження переваг
індивідуального
навчання
(контроль
швидкості,
повторення,
наступність),
використання засобів мультимедіа дає
можливість
підтримки
постійного
зворотного зв‘язку і коригування процесу
навчання, що значно підвищує його
ефективність. Дослідження американських
учених показали, що комп‘ютеризоване
навчання
з
використанням
засобів
мультимедіа забезпечує більш високий
ступінь засвоюваності матеріалу (на 30%) і
більш високий відсоток запам‘ятовування,
ніж традиційні методи.
Всесвітня мережа Інтернет надає
безмежні можливості удосконалювати свій
бізнес, знижувати витрати, вигострювати
робочі процеси, скорочувати час на
розв‘язання особистих і ділових проблем,
розширювати межі ділового спілкування,
одним словом, володіти інформацією, що в
наше століття – найсильніша зброя для
завоювання „місця під сонцем".
Ділові ігри за допомогою комп‘ютера
вперше були запропоновані англійським
кібернетиком
Стаффордом
Біром
наприкінці 1960-х років. У своїй книзі
"Мозок фірми" він описує принципи
побудови систем, що дозволяють учасникам
керувати
віртуальною
корпорацією,
холдингом і навіть цілою країною. Широке
поширення ділові ігри одержали в західних
школах менеджменту в 80-х роках.
Найбільш
відома
гра
"Занзібар",
використовувана університетом Сіетлу в
навчальних курсах із зовнішньоекономічної
діяльності [4].
Мета статті полягає в аналізі
економічних
ділових
ігор
на
базі
комп‘ютерних технологій для студентів
економічних
спеціальностей,
їхнє
застосування
під
час
дистанційного
навчання.

Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Традиційна ділова гра
передбачає участь експерта для імітації
реальної обстановки й оцінки результатів
діяльності. Але оскільки фахівців-експертів
завжди не вистачає, то застосування таких
ігор у масовому навчанні має низку
труднощів. Ситуація змінюється, коли роль
експерта бере на себе комп‘ютер.
Застосування комп‘ютерних ділових ігор не
завжди вимагає високої кваліфікації
викладача, це залежить від типу і
складності гри. Багато комп‘ютерних
ділових ігор досить прості в освоєнні, і тому
вони готові для масового використання.
Прикладом простої гри є гра "Робінзон",
що сприяє засвоєнню прийомів планування
і розподілу ресурсів. Інший приклад,
комп‘ютерні імітаційні ігри освітньої фірми
Junior
Achievement
"Моделювання
економіки і менеджменту" і "Банки в дії",
що дозволяють провести змагання між
студентами, організованими в "компанії".
Учасники мають перевершити своїх
конкурентів
у
прибутковості
свого
підприємства (банку) і в долі участі на
ринку. Під час змагань ігри дають
можливість попрактикуватися в умінні
читати і розуміти фінансові звіти,
змушують задуматися над основами
виробництва, маркетингу і фінансової
справи, співвіднести їх з економічними
принципами.
Становлять інтерес також навчальні
комп‘ютерні
ігри
"Універсальна
бухгалтерія" (RSI) [3, с. 2] і "Керування
супермаркетом" [4].
Комп‘ютеризація ділових ігор дає
можливість істотно скоротити навчальний
час, збільшити число імітацій циклів
керування і безпосередньо "відчути"
динаміку процесу взаємодії основних
суб‘єктів ринку.
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Комп‘ютерні
ділові
ігри
можна
розділити на два типи: колективні й
індивідуальні.
В
колективних
комп‘ютерних ділових іграх беруть участь
кілька гравців або груп, що виконують ролі
осіб, які приймають рішення.
В
індивідуальних
комп‘ютерних
ділових іграх моделюється не тільки умовне
середовище, а й дії всіх учасників гри, крім
одного. Важливо відзначити, що ділова гра
в даному випадку продовжує залишатися
колективною. На думку Я. Бєльчикова
„ділова гра завжди коллективна" [2], просто
окремі ролі в індивідуальній комп‘ютерній
діловій грі виконують інтелектуальні
імітатори.
Кожен тип має свої переваги і недоліки.
Колективні комп‘ютерні ділові ігри більш
наближені до реальності, оскільки роль
керівників приділяється живим людям, а не
імітаторам. Тоді гра проходить гостріше,
ігровий
інтерес
учасників
вищий.
Обмінюючись ролями, учасники вивчають
процес з різних позицій. За умови
правильного аналізу результатів гри з боку
керівника колективного обговорення процес
навчання йде дуже ефективно. Однак, як
показали наші спостереження, за умов
низького початкового рівня підготовки
учасників, низької кваліфікації керівника
гри ефект навчання може бути навіть
негативним. В учасників гри виникне
неправильне розуміння досліджуваного
процесу,
недовіра
до
комп‘ютерної
програми, негативне ставлення до всього
методу навчання.
Суттєва
перевага
індивідуальної
комп‘ютерної ділової гри – невисокі (у
порівнянні з колективною комп‘ютерною
діловою грою) вимоги до кваліфікації
викладача. Гра може проводитися зовсім
без викладача, що досить важливо для
дистанційного навчання і для самостійної

роботи студента. Якщо є грамотний
консультант-викладач, якість і швидкість
засвоєння знань будуть, зрозуміло, вищими.
Виконання
завдань
індивідуальної
комп‘ютерної ділової гри може бути
зафіксоване в пам‘яті комп‘ютера або на
папері.
Обговорення
результатів
з
викладачем може відбуватися в будь-який
час. В індивідуальній комп‘ютерній діловій
грі в студента більше свободи, він не
залежить від рівня підготовки інших
учасників навчального процесу, від темпу
їхньої роботи і взагалі від їхньої
присутності. У звичайної ділової гри
розрахунок одного циклу керування (партії
ділової гри) займає 2-4 години, у
колективної комп‘ютерної ділової гри – 1-2
години, в індивідуальній комп‘ютерній
діловій грі аналіз і розрахунок займають
хвилини. За умов відпрацьовування деяких
стратегій за хвилину може бути зіграно
кілька десятків партій, а потім за
збереженими результатами проведений
аналіз. Практика розробки, моделювання і
налагодження комп‘ютерних ділових ігор
показує, що індивідуальна комп‘ютерна
ділова гра простіша, ніж колективна.
Досвід показує, що впровадження в
навчальний процес комп‘ютерних ділових
ігор дозволяє зробити більш цікавим,
здійснити психологічне розвантаження
студентів, ефективніше розв‘язувати цілу
низку педагогічних функцій. Правильно
побудована комп‘ютерна економічна гра
дає
можливість
розв‘язувати
багато
важливих навчальних і виховних завдань,
що в підсумку сприяють успішному
засвоєнню навчального матеріалу, набуттю
необхідних знань і навичок.
Прихильники
застосування
комп‘ютерних ділових ігор звертають увагу
також на позитивні емоції і почуття, котрі
виникають
у
студентів
під
час
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комп‘ютерної гри: певний емоційний тон, консультант (т‘ютор) за напрямом або
задоволення, радість, відчуття спокою, дисципліною. Т‘ютор поєднує в собі якості
впевненість. Усе це разом виробляє в викладача, консультанта та менеджера.
студентів певний механізм пізнавальної Комп‘ютер значно підсилює функціональні
діяльності [5, с. 53].
можливості викладача. В дистанційному
Ще одним чинником, який впливає на навчанні комп‘ютерні засоби навчання є
впровадження комп‘ютерних ділових ігор, є основою навчального процесу [1, с. 97]. Для
потреба
в
самоосвіті.
Можливості дистанційного навчання зручніше за все
комп‘ютера і засобів зв‘язку дозволяють застосовувати комп‘ютерні ділові ігри
вивести цей напрям на якісно новий рівень.
індивідуального типу. На жаль, нині таких
Відповідно до ідеології дистанційного розробок поки що зовсім небагато.
навчання студенти, як правило не
Висновок.
Отже,
індивідуальна
відвідують регулярних занять у вигляді комп‘ютерна ділова гра, що з‘явилася
лекцій, семінарів, а працюють у зручний порівняно недавно, має нові для ділової гри
для себе час, у зручному місці й зручному властивості
і
можливості
під
час
темпі, витрачаючи на навчання стільки використання в навчальному процесі. Для
часу, скільки необхідно кожному з них для дистанційного навчання зручніше за все
освоєння предмета й одержання необхідних застосовувати комп‘ютерні ділові ігри
заліків з обраних курсів. До слухача індивідуального типу. На жаль, нині таких
(студента, учня) прикріплюється викладач- розробок поки що зовсім небагато.
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КОРИСНІ ПОРАДИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
УДК 373.5.091.26:94(477)
СТАСЕНКО А.М.
викладач кафедри суспільних дисциплін
Комунального закладу вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Розпочинаючи підготовку до ЗНО з
історії України потрібно перш за все
ознайомитися з Програмою зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України,
яка
містить
вимоги
до
рівня
загальноосвітньої підготовки учасників з
цього навчального предмета, а також
конкретизує, що повинен знати та вміти
учасник ЗНО в межах визначених
тематичних розділів. Також у програмі
наведено перелік пам‘яток архітектури та
образотворчого
мистецтва,
список
персоналій обов‘язкових для розпізнавання.
Для якісної підготовки студентів до
ЗНО з історії України, їм варто
запропонувати різні форми та методи
засвоєння знань та перевірки рівня
сформованості у них передусім історичної
компетентності, до елементів якої належать:
- хронологічна
компетентність –
уміння орієнтуватися в історичному часі,
встановлювати близькі та далекі причиннонаслідкові зв‘язки, розглядати суспільні
явища в конкретно-історичних умовах,
виявляти
зміни
і
важкість
життя
суспільства;
- просторова
компетентність
–
уміння орієнтуватися в історичному
просторі та знаходити взаємозалежності в
розвитку
суспільства,
господарства,
культури і природного довкілля;
- інформаційна компетентність –
уміння працювати з джерелами історичної
інформації, інтерпретувати зміст джерел,
визначати їх надійність, виявляти і

критично
аналізувати
розбіжності
в
позиціях авторів джерел;
- логічна компетентність – уміння
визначати і застосовувати теоретичні
поняття для аналізу й пояснення історичних
подій та явищ, ставити запитання та шукати
відповіді, розуміти множинність трактувань
минулого та зіставляти різні його
інтерпретації;
- аксіологічна
компетентність
–
уміння формулювати оцінку історичних
подій та історичних постатей, суголосну до
цінностей та уявлень відповідного часу чи
відповідної групи людей, осмислювати
зв‘язки між історією і сучасним життям.
В ході підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України
буде корисною робота з так званими
тренажерами.
Мета
тренажерів
–
допомогти
учасникам, які готуються до тесту з історії
України, вивчити й запам‘ятати дати
історичних
подій.
Це
можливість
попрацювати в аудиторії або онлайн із
зображеннями пам‘яток із історії України та
з тестовими завданнями, що містять
зображення історичних персоналій, які
відповідають чинній Програмі ЗНО з історії
України.
Хронологічна
таблиця
із
запропонованими датами та подіями, які
рекомендовані Програмою, стане в нагоді,
адже вивчення дат є обов‘язковим при
підготовці до тестування.
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За допомогою Абетки (це визначення
понять і термінів, які відповідають
Програмі) учасник зрозуміє визначення
понять і термінів відповідного історичного
періоду, матиме змогу розв‘язати відповідні
тестові завдання.
Важливе місце у підготовці до ЗНО з
історії відіграють історичні атласи і
контурні карти. Так як завдання містять
картосхеми для розпізнання історичних
подій та територіальних окреслень. Щоб
засвоїти цю ланку інформації можна
використовувати онлайн тренажери – карти
(мапи), завдяки яким тестований зможе
краще відпрацювати свої навики роботи із
завданнями, що містять картографічний
матеріал.
Отримати навики розв‘язання так
званих «кластерних» тестових завдань, що
з‘явились у тестовому зошиті з історії з
2016 року можна шляхом онлайн
тестування з підібраними по типу
завданнями
або
ж
використовувати
друковані тести такого типу.
Кластерні
тестові
завдання
складаються з умови та 3-4 завдань до неї. В
умові таких завдань розміщене візуальне
джерело, уривок з історичного документа
або тексту, що репрезентує історичну
проблему.
В ході роботи на заняттях можна
використати
складання
кластеру
(схематичного): Посередині чистого аркушу
у зошиті або на класній дошці напишіть
ключове слово або речення, яке є стрижнем
ідеї, теми. Навколо записуються слова або
пропозиції, що відображають ідеї, образи,
факти, які відповідають цій темі. Між
собою поєднуємо ці слова з ключовим
словом (реченням) за допомогою рисочокпромінців. Промінці символізують логічний
зв'язок між термінами. Результатом роботи

буде структура, яка графічно відображає
наші міркування, визначає інформаційне
поле теми.
Серед завдань тестовий зошит містить
значну кількість історичних персоналій
для візуального розпізнавання. Тому
важливо врахувати це при підготовці. Для
вивчення
цього
матеріалу
можна
використовувати посібники для підготовки
до ЗНО, які містять персоналії, обов‘язкові
для візуального розпізнавання та онлайн
тренажери, які містять завдання такого
типу.
Маємо приділити значну увагу і
зображенням пам’яток із історії України,
що включені до Програми ЗНО з історії
України (наказ МОН України від
26.06.2018р. № 696). Опанувати їх можна за
допомогою
онлайн
тренажерів
або
посібників,
які
містять
пам‘ятки
архітектури та образотворчого мистецтва з
історії
України,
обов‘язкові
для
розпізнавання.
Крім цього, у тестовому зошиті можуть
трапитися історичні карикатури. Для
багатьох це завдання виявляється складним,
оскільки потрібно не лише візуально
розпізнати зображення, а й проаналізувати
його. Запитання із зображенням карикатур
можуть принести додаткові бали, але
звертайте увагу на деталі, які зображені на
картинці. Карикатура – це смішне,
спотворене зображення предмету або особи.
Важливо зрозуміти, що саме автор хотів
висміяти або акцентувати даним малюнком.
Це завдання на перший погляд легке, але
також потребує практики. Тому під час
підготовки зробіть десяток аналогічних
завдань, щоб зрозуміти загальний принцип.
( https://zno.osvita.ua/ukraine-history/all/850/ )
В умовах змішаного навчання коли
поєднуємо дистанційне і навчання офлайн,
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потрібно шукати цікаві форми роботи для
закріплення пройденого матеріалу, які б
сприяли швидшому засвоєнню вивченого та
підготовці до ЗНО. Тому на парах з історії
використовую
і
рекомендую
гру
«Історичний ланцюжок», яка дає змогу не
лише повторити, закріпити пройдену тему,
а й показує рівень засвоєння її студентами.
Суть гри: обравши тему, група працює
ланцюжком – кожен по черзі називає дату і
характеризує подію, що тоді відбулася, але
не можна повертатися назад і робити
великий розрив між датами періоду історії з
теми,
яку
закріплюємо.
Наприклад
4.03.1917 – утворення Центральної Ради,
далі 10.06.1917 – Проголошення І
Універсалу,
15.06.1917
–
утворення
Генерального секретаріату і т.д., тобто дати
потрібно
називати
послідовно
не
перескакуючи, щоб охопити всі визначні
події періоду, тому що якщо студент
називає 1917, а наступний 1921, то
повертатися до 1918-1919 років уже не
можна. Потім ускладнюємо в зворотньому
напрямку. Починає студент, який замкнув
ланцюжок – називає дату, а наступний
описує подію, яка тоді сталася і так по
черзі. Такий вид роботи дає можливість
засвоїти
і
повторити
матеріал
не
фрагментарно, повністю по темі і періоду,
який
вивчаємо.
Дану
гру
можна
використовувати й на інших предметах.
Наприклад на українській мові. Студенти по

черзі називають: правило, про частину
мови, наступний називає її, а далі приклад
і.т.д. На українській літературі може бути
ланцюжок до прикладу такий: автор, твір,
головні герої. Тому в нових умовах, які
склалися маємо шукати і пропонувати
студентам нові і цікаві форми роботи, які б
в кінцевому результаті принесли бажаний
результат.
Отже, при підготовці до ЗНО робити
наголос не на запам‘ятовуванні навчального
матеріалу, а на його елементарному
розумінні. Формувати в студентів навички
роботи із онлайн тестами, техніку
виконання тестів (самоконтроль часу,
умовне визначення меж результатів тощо).
Проводити тренувальне тестування за
програмою ЗНО (використовуючи онлайн
ресурси). Формулу успішного проходження
тестування з будь-якого предмета, можна
виразити приблизно так: «систематизовані
знання,
сформовані
предметні
компетентності + досвід роботи з тестами».
Необхідно
спрямовувати
навчальний
процес на навчання оперуванню знаннями,
а не на накопичення знань. Опора на
практичне використання знань не виключає
якісної теоретичної підготовки, навпаки, без
достатньої
теоретичної
підготовки
проблема використання знань так і
залишиться нерозв‘язаною. Підготовка до
розв‘язування завдань ЗНО і ДПА повинна
бути єдиною.
Стаття надійшла до редакції
12 лютого 2022
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БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
УДК 364.662(477)
БАБІЙ В.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансово-економічних дисциплін
КЗВО “ Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”
Анотація. Проблема подолання бідності в Україні є одним із головних завдань, що
стоїть перед урядом на сьогоднішній день. Однією з причин бідності є нерівномірність
розподілу доходів між різними верствами населення. Крім того, на сучасному етапі існує
проблема бідності серед працюючих. У статті узагальнено та систематизовано
інформацію щодо сучасного стану рівня бідності країн ЄС, а також розглянуто
особливості проведення соціальної політики та методи вирішення цього питання. На
відміну від європейських країн в Україні не існує чітких концепцій та стратегій подолання
бідності.
Ключові слова: бідність, ВВП на душу населення, Стратегія подолання бідності,
мінімальна заробітна плата, зайнятість, рівень життя, прожитковий мінімум.
Постановка проблеми в загальному
вигляді. Бідність є однією з глобальних
проблем усіх країн світу та Україна не є
винятком. В умовах євроінтеграції уряд
країни повинен підтримувати соціальну
політику
на
належному
рівні
—
відстоювати
права
населення
та
забезпечувати гідний рівень життя для своїх
громадян. Адже саме соціальна політика є
вагомою складовою економічного розвитку
держави.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій, в яких розглядаються
аспекти цієї проблеми. Питання подолання
бідності
в
умовах
глобалізації
та
євроінтеграції перебуває у центрі уваги
таких провідних вітчизняних вчених:, О.
Бородіної, О. Кришень, Г. Олійник, І.Я.
Чугунова, І.М. Бабака, Н.П. Борецької, В.М.
Геєця та ін., а також зарубіжних вчених: Т.
Репіної, А. Дейтона, Ж. Тарголя,.Е. Реклю
та ін.
Викладення основного матеріалу
дослідження. Проблема бідності являється
однією із глобальних світових проблем,

наряду із проблемами екологічними,
демографічними, економічними. Наш світ
дуже нерівний. Згідно з даними, статки
найбагатшої людини в світі, власника
LVMH Бернара Арно за статистикою 2019
року складають 194,7 млрд.дол.США [1].
Щоб зрозуміти, наскільки шокуючою є ця
цифра,
давайте
розглянемо
річний
внутрішній валовий продукт (ВВП) деяких
країн. У 2019 році ВВП Катару ( по рівню
ВВП на душу населення - сама багата країна
світу) з населенням близько 2 млн.чол.
становив 192009 млн.дол.США; ВВП
України з населенням близько 40 млн склав
130 832 млн. дол. США[2]. Ми живемо в
світі, в якому мільярдер заробляє за рік
стільки, скільки становить річний ВВП
цілої країни. Приголомшлива нерівність і
бідність торкається не тільки регіонів, що
розвиваються, а й багатих країн. У Європі
все ще є багато безпритульних, які сплять
на вулицях, сімей, яких виселяють, тому,
що вони не можуть дозволити собі сплатити
за оренду, дітей, які не отримують
достатнього харчування, а також літніх
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людей, які намагаються зберегти тепло у
своїх будинках взимку. Бідність — це
проблема, яку все ж таки можна вирішити,
це питання соціальної справедливості і
дотримання прав людини.
Цю проблему розглядають не тільки
політики, а й учені. Так, лауреатами
Нобелевської премії у 2014 році став Жан
Тарголь ― Аналіз розкішної влади та її
регулювання‖, 2015- Ангус Дейтон ― Аналіз
споживання, бідності і благостану‖, 2016 –
Олівер Харт ―Теорія контрастів‖. Цей
перелік можна продовжувати.
Актуальність цієї теми пов‘язана з тим,
що Україна – найбідніша країна в Європі, а
у світовому рейтингу посіла 123-є місце зі
140 країн за рівнем особистого багатства
населення, показник якого на середину 2018
р. становив 1 563 долари. Найближчі сусіди
попереду – Непал (2 054 дол.), Камерун (2
282 дол.), Кенія (2 306 дол.) Бангладеш (2
332 дол.), Лесото (2 640 дол). Позаду в
списку – Білорусь (1 563 дол.), Таджикистан
(1 364 дол.), Замбія (1 197 дол.), Сирія (1
190 дол.), Малі (1 094 дол.). На першому
місці знаходиться Швейцарія з понад 530
тис дол. на одну дорослу людину, далі
йдуть Австралія з 411 тис дол. і США з
майже 404 тис дол. До десятки також
входять Бельгія, Норвегія, Нова Зеландія,
Канада, Данія, Сінгапур, Франція. Найгірші
позиції в списку зі 140 країн у ДР Конго
(331 дол.), Ефіопії (167 дол.) і Малаві (141
дол.) [2].
Бідність
як
явище
соціальноекономічного характеру негативно впливає і
в
короткостроковій,
і
в
тривалій
перспективі на самі різні сфери суспільного
життя. При цьому можна виділити декілька
основних
наслідків
від
збільшення
масштабів і глибини бідності, які
безпосередньо вплинуть на динаміку
економічного розвитку України, рівень її

конкурентоспроможності в глобальному
економічному середовищі, і таким чином на ієрархічне положення національної
економіки в системі світогосподарських
зв'язків.
Питання подолання бідності в нашій
державі існує надзвичайно давно, як і в
усьому світі. Ще з 2001 року в Україні діє
державна програма "Стратегія подолання
бідності". Крім того, уряд нашої країни
долучився до реалізації програми ООН
"Цілі Розвитку Тисячоліття", яка висуває
боротьбу з бідністю на перше місце [3]. В
Україні на сучасному етапі не існує
комплексної системи, яка б ефективно
вирішувала питання щодо подолання
бідності. Держава мало уваги приділяє
політиці попередження бідності, а лише
бореться з її наслідками. Специфічні
особливості бідності в Україні мають прояв
у такому:
- надмірне соціальне та майнове
розшарування;
- розповсюдженість бідності серед
працюючого населення;
- зубожіння значної частини населення,
яке при цьому зберігає відносно високий
соціальний
статус
(рівень
освіти,
кваліфікації, соціальні зв'язки);
- низький рівень життя населення
загалом і соціальної інфраструктури
зокрема.
На сучасному етапі, в умовах
глобалізації, розрив між "багатими" і
"бідними" в світі стрімко зростає, і Україна
тут не є винятком. За даними Державної
служби статистики України, кількість
"багатих" людей, тобто тих у кого дохід
понад 5160 грн, за I півріччя 2020 року
налічувалось
12,9%.
Доходи
нижче
прожиткового мінімуму за підсумками I
півріччя 2020 року мали 37,1% родин, а в
2021 р. - 30,5%, нижче офіційного
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прожиткового мінімуму - 3,5% родин, а в
2021 році їх кількість становить 2,1%.
За
даними
Державної
служби
статистики України, абсолютно бідними в
Україні є 800 тис. осіб. У поперед ньому
році таких налічувалося 1,4 млн. Проте,
рівень бідності зараз є вищим, ніж п'ять
років тому. Якщо у 2014 році за межею
бідності жило 16,7% населення України, то
сьогодні — 32% [5,С. 28].
Бідність є не лише соціальною, а й
економічною категорією, а отже, залежить
від таких макроекономічних показників, як
обсяг ВВП, рівень безробіття, індекси
інфляції та реальної заробітної плати.
Виділяють декілька груп причин високого
рівня бідності в Україні:
1. економічні;
2. соціально-медичні;
3. демографічні;
4. соціально-економічні;
5. освітньо-кваліфікаційні;
6. політичні;
7.регіонально-демографічні
(нерівномірний розвиток регіонів).
1. До першої групи відносять
економічні
причини
високого
рівня
бідності,
тобто
рівні
безробіття,
продуктивності праці, низька заробітна
плата та неконкурентоспроможність галузі.
Безробіття – це складне соціальноекономічне явище, за якого частина
економічно активного населення не має
роботи й заробітку [2]. Спад української
економіки спричинив зростання рівня
безробіття серед населення. І хоча темпи
відновлення
економічної
активності
демонструють позитивну динаміку (на
кінець 2018 р. рівень безробіття становив
10%, а вже на перше півріччя 2019 р. цей
показник становив 9,2%), досягти рівня
зайнятості хоча б докризового періоду поки
що не вдалося.

Головною
причиною
зростання
безробіття стало падіння економіки та
відповідне
зниження
фінансових
результатів діяльності підприємств. Частина
компаній збанкрутіла, а деякі, щоб
запобігти витратам, почали знижувати
рівень своїх витрат та оптимізувати штат
працівників. Ще одним чинником стало
підвищення мінімальної заробітної плати.
Це змусило підприємців, які не в змозі
збільшити свій фонд оплати праці,
перевести працівників на неповний робочий
день або взагалі на неформальну зайнятість.
Рівень безробіття в Україні в березні 2019 р.
скоротився порівняно з лютим на 7,3% і
становив 340,7 тис осіб.
Наступний складник – низька заробітна
плата. Взагалі заробітна плата – це сума
матеріальних благ та послуг, які можна
придбати за номінальну зарплату. Станом
на 1 січня 2019 р. місячна мінімальна
заробітна плата в Україні становить 4 173
грн. Хоча, якщо враховувати витрати на
споживання, оплату податків та інших
індивідуальних платежів, цієї суми не
вистачає простому українцю. З підняттям
рівня цін на комунальні послуги, продукти
та інші повсякденні справи, рівень бідності
в Україні зростає, адже якщо зростає
мінімальна заробітна плата, відповідно,
зростає й рівень цін. Продуктивність праці –
це
показник
трудової
діяльності
працівників, який характеризує кількість
продукції, виробленої за одиницю часу, або
витрати часу на виробництво одиниці
продукції. Якщо ВВП свідчить про те,
скільки благ виробляє країна загалом, то
продуктивність
праці
показує,
як
використовуються її трудові ресурси. В
Україні найнижча продуктивність праці з
усіх європейських країн [4, с. 33-34 ]. За
індексом продуктивності праці, обчисленим
тижневиком на підставі даних МВФ і
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Міжнародної організації праці для 85 країн,
українці посідають 72-е місце. Кожен із
працюючих українців приніс нації 16 082
дол.
Лідерами рейтингу виявилися
Люксембург (кожен працівник там заробив
для країни 192 931 дол.), Сінгапур (129 129
дол.) і Норвегія (101 919 дол.).
Найближчими «сусідами» України за
показниками ефективності праці є жителі
Вірменії (16 762 дол.), Азербайджану (18
456 дол.), Таїланду (14 459 дол.) та Іраку (13
902 дол.). Одним із важливих негативних
чинників впливу на рівень продуктивності
праці у цілому в економіці України є
наявність
та
розширення
тіньових
економічних процесів. Тінізація економіки
гальмує розширення системи стимулів та
процеси державотворення в країні. Рівень
тіньової економіки України, за різними
статистичними даними, сягає 60–70%.
Виникає ряд питань, на які складно
знайти відповідь в офіційних статистичних
даних. Наприклад, число трансакцій з
житловою нерухомістю в 2020 році склало
375, 04 млрд.грн.[7]. За 2019 – 2021 рр.
куплено нових та уживаних автомобілів на
суму 7,064 млрд.грн. До статистичних
даних по рівню доходів населення не
включаються
дані
про
заробіток
працюючих за кордоном. А це не багато, не
мало , а 15-16 млрд. дол.США.
Демографічні
наслідки
посилення
бідності - значне зниження народжуваності
і
зростання
смертності
населення,
підвищення
рівня
захворюваності
і
травматизму,
скорочення
середньої
тривалості життя, що веде фактично до
депопуляції
і
втрати
національного
генофонду. Так , за 2020 рік в Україні
померло 616,835 тис. чол., а народилося
293,4 тис.чол.[7] У економічному контексті
дія цих чинників істотно зменшує трудовий
потенціал країни і тим самим обмежує

відтворювальні можливості її економічної
системи.
Низький рівень життя широких верств
населення у поєднанні з надмірним – за
європейськими стандартами – майновим
розшаруванням є чи не основною
соціальною проблемою України. Таку
невиправдано
високу
ціну
платить
суспільство за економічні трансформації.
Сучасна наука визначає бідність як
«неможливість
через
брак
коштів
підтримувати спосіб життя, притаманний
конкретному суспільству в конкретний
період часу». Суть цього виразу пояснює те,
що внаслідок матеріальних нестатків бідні
верстви населення не можуть забезпечити
себе необхідними для життєдіяльності
елементами,
зокрема
харчуватися
відповідно до місцевих стандартів, не
можуть оплачувати житло та комунальні
послуги виходячи зі своїх потреб, не
можуть
лікуватися
та
відпочивати,
забезпечуючи відновлення втраченого через
хворобу або перенавантаження здоров‘я, не
говорячи про щоденні соціальні вигоди –
комунікаційні, транспортні послуги, а
також необхідну в сьогоднішніх умовах
належну освіту собі та своїм дітям. Отже,
маючи економічне походження, бідність є
набагато ширшим явищем, що стосується
різноманітних аспектів життя населення,
особливо рівня соціального забезпечення
українця [5, c. 37]
Економічні наслідки розповсюдження
бідності в Україні пов'язані з перспективами
її макроекономічного розвитку, а також
інтеграції країни в міжнародну економіку як
повноправного
суб'єкта
зовнішньоекономічних
відносин.
Найважливішим
макроекономічним
слідством
посилення
бідності
стане
зниження темпів розвитку економіки з
наступних
причин:
скорочення
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платоспроможного попиту, яке дестимулює
виробничу
активність;
погіршення
кількісних і якісних характеристик ресурсу
праці; втрата можливості формування і
акумуляції ресурсу "людського капіталу" як
ключового
чинника
економічного
зростання.
Закономірним
слідством
розповсюдження бідності в Україні стане
також загострення проблеми її інтеграції до
європейських і світових економічних
структур, оскільки необхідною умовою
вступу в них є досягнення рівня середньо
душового доходу (величини ВВП на душу
населення), який в 4-5 разів перевищує нині
існуючий в нашій країні.
Враховуючи
комплексність
дії
і
економічний масштаб наслідків зростання
бідності в Україні, її слід розглядати як
безпосередню
загрозу
національному
розвитку і положенню країни на світовій
економічній арені.
Висновки. Таким чином на сучасному
етапі питання щодо по долання бідності в
Україні є досить актуальним, насамперед це
пов'язано з євроінтеграцією. В нашій
державі немає комплексної системи

подолання бідності, держава лише бориться
з її наслідками. В Україні наявний значний
розрив між багатим та бідним населенням, і
на сьогодні рівень бідності є значно вищим
ніж 5 років тому. Наша держава має
позитивну динаміку зростання ВВП на
душу населення, проте обсяг ВВП є не
достатньо високим, як, наприклад, у країнах
Європи. Головними причинами виникнення
та поширення бідності є зменшення рівня
зайнятості населення, зростання рівня
безробіття, низький рівень оплати праці та
пенсійного забезпечення, заборгованість із
заробітної плати і соціальних виплат, що
мають
суто
економічне
підгрунтя,
відсутність розвинутої системи страхування
життєвих ризиків та адресної соціальної
допомоги. Заходи щодо скорочення бідності
повинні мати системний характер та
підтримувати
темпи
розвитку
інвестиційного процесу, створення нових
робочих
місць,
стрімке
покращення
соціальної політики, сприяння зростанню
ВВП на душу населення та зменшення
тіньового
сектору
економіки
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репозитарій коледжу.
Даний Практикум побудований згідно з вимогами до застосування кейс методу, в
основі якого лежить використання 100 ситуацій та кейсів, апробованих на базі автентичних
ресурсів видавництва National Geographic Learning ―Outcomes‖ (Upper Intermediate).
Видання укладене з метою узагальнення практичних матеріалів, спрямованих на
активізацію та формування навичок студентів з іншомовного говоріння на теми
побутового та професійного характеру; розвиток комунікативної компетенції
(використання автентичного вокабуляру, сталих фраз та ідіом). Також Практикум
систематизує необхідний літературний матеріал для коректного лінгвістичного аналізу
художніх текстів, якій не обмежується лише переказом, або стилістичним аналізом, а
набагато ширше представляє аналіз оригінального художнього тексту англійською мовою
на усіх рівнях.
Практикум складається з кількох частин: у загальній вступній частині описуються
вимоги до атестації сформованих навичок іншомовного аудіювання, читання та говоріння,
усі висуваються як під час проміжної атестації, так і під час державної; у практичному
блоці надається рекомендований перелік основних коротких оригінальних художніх
оповідань англійською мовою для лінгвістичного аналізу, описуються вимоги та приклад
такого лінгвістичного аналізу художнього тексту; кейс частина представлена
висловлюваннями та цитатами відомих людей для аналізу, а також ситуаційний блок
представлений п‘ятьма розгорнутими ситуаціями до кожної теми (всього 16), до кожного
кейсу поданий необхідний вокабуляр, який допоможе розкрити лексичну тему.
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Отже, даний Практикум допоможе усім учасникам освітнього процесу: викладачам і
студентам, узагальнити практичний мовний матеріал та об‘єктивно провести і пройти
атестацію рівня сформованості навичок іншомовного читання та говоріння.
Наводимо уривок з Практикуму.
Test format – Speaking
20 minutes
The speaking component assesses your use of spoken English.
Part 1 - you will be given a card which asks you to talk about a particular situation.
You will have one minute to prepare before speaking for up to two minutes. The examiner
will then ask one or two questions on the same topic.
Part 2 - you will be asked further questions about the topic in Part 1. These will
give you the opportunity to discuss more abstract ideas and issues.
Marking and assessment
Fluency and coherence
This refers to the ability to talk with normal levels of continuity, rate and effort and
Part 1 is the individual long turn. The examiner gives the test takers a
task card which asks the test takers to talk about a particular topic, includes
points to cover in their talk and instructs the test takers to explain one aspect of
Task the topic. Test takers are given one minute to prepare their talk, and are given a
pencil and paper to make notes. The examiner asks the test takers to talk for 1
type
to 2 minutes, stops the test takers after 2 minutes, and asks one or two questions
and
format on the same topic.Using the points on the task card effectively, and making
notes during the preparation time, will help the test takers think of appropriate
things to say, structure their talk, and keep talking for 2 minutes.
Part 1 lasts 10-15 minutes, including the preparation time.
This part of the test focuses on the ability to speak at length on a given
Task topic (without further prompts from the examiner), using appropriate language
and organising ideas coherently. It is likely that the test takers will need to draw
focus
on their own experience to complete the long turn.
to link ideas and language together to form coherent, connected speech. The key indicators
of fluency are speech rate and speech continuity. The key indicators of coherence are
logical sequencing of sentences, clear marking of stages in a discussion, narration or
argument, and the use of cohesive devices (e.g. connectors, pronouns and conjunctions)
within and between sentences.
Lexical resource
This criterion refers to the range of vocabulary used and the precision with which
meanings and attitudes can be expressed. The key indicators are the variety of words used,
the adequacy and appropriacy of the words used and the ability to circumlocute (get round
a vocabulary gap by using other words) with or without noticeable hesitation.
Grammatical range and accuracy
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This refers to the range and the accurate and appropriate use of the test takers'
grammatical resource. The key indicators of grammatical range are the length and
complexity of the spoken sentences, the appropriate use of subordinate clauses, and the
range of sentence structures, especially to move elements around for information focus.
The key indicators of grammatical accuracy are the number of grammatical errors in a
given amount of speech and the communicative effect of error.
Pronunciation
This criterion refers to the ability to produce comprehensible speech to fulfil the Speaking
test requirements. The key indicators will be the amount of strain caused to the listener,
the amount of the speech which is unintelligible and the noticeability of L1 influence.
SITUATIONS
Reveal your personal feelings and attitude to situations. Analyze them from different points of
view, using appropriate vocabulary

to tend to

as a rule

not as much as I used to

to agree on everything
(most things, very much)

I. ENTERTAINMENT
VOCABULARY BANK
the film is awful, catchy,
to show, to depict
disturbing, dull, gripping,
hilarious, over-the-top,
uplifting, weird
the painting is conventional, style: realism, cubism, pointillism,
dramatic, atmospheric,
impressionism, expressionism,
abstract, realistic,
abstraction
ambiguous, open to
interpretation, intimate, with
bold/subtle colours
painting/drawing/picture
genre: still life, everyday life, animal
The painting shows…
painting, landscapes, fine art, portrait,
In the backgroung/At the
historical painting (religious,
back of the picture, you can
mythological, allegorical)
see…
In the foreground/At the front plot structure of the film: exposition,
of the picture, there is…
complication, climax, denouement

to find smth a bit …






To the left/to the right of the comedy/horror/fantasy/tragedy/voyage
(man)…
and return/rages to riches/adventure
1.1 Describe a museum you enjoyed visiting. You should say:
Where this museum is;
What you can see in this museum;
How long you spent in the museum;
Explain why you would recommend this museum.
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1.2 Describe a place that you would like to travel to. You should say:
 Where you would like to go;
 How you would go there;
 Who you would go with;
 Explain why you would like to go to this place.
1.3Talk about a place in open air where you go to relax. Please say:
 Where and when you go;
 Why you find it relaxing;
 How you relax in that place;
 If you take a book with when you are travelling or you prefer e-book, why\why not.
1.4 Describe a musical event in your country. You should say:
 What the event it is;
 Where it takes place;
 What kind of music is played;
 And you should explain why you enjoy it.
1.5 Describe a movie that you saw recently. You should say:
 What the movie was about;
 Where you saw it;
 Who you were with;
 What you liked about the movie and some words about its plot.

Look at the pictures, describe them
and say some words about their painting
genres and style.

to have high hopes
to live up/to fail to live up
expectations

affluent, grand, high-rise,
historic, deprived,
residential, rough, rundown, stunning, trendy, upand-coming

II. SIGHTSEEING
VOCABULARY BANK
to date back, to dominate, to
amusement parks,
be knocked down, to renovate, galleries, historic
to soar, to steer clear
buildings, street
markets, zoos, flea
market
carnival/festival:
the diversity results in
a mask (to make your own, to clashes between
wear, to hide behind);
cultures;
a float (to build, to ride on, in to house a collection of
the shape of fish);
things
a costume (to dress up in, a
very ornate, to wear
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national);
bonfire (to make, sit round,
throw wood on);
firework display (to watch, a
spectacular, to cancel, to
miss);
parade (to hold, to take part,
through town);
confetti (to throw, to be
showered with, to sweep up
all)
2.1 Describe a city/town that you like to visit. Please say:
 What town it is;
 Why you like it;
 How you know about this town;
 What attracts you the most in this town.
2.2 Talk about an old building that you have visited recently, please say:
 What that building is;
 Where it is located;
 Why you visited that building;
 If it needs to be knocked down or renovated.
2.3 Talk about a place in your town you like most, you should say:
 What place in your town that is and how to get there (make a detail rout with the
description of buildings alongside);
 Why you visit the place;
 How often you visit the place;
 When you last visited the place/
2.4 Talk about a cultural festival which people are celebrating in your country, please
say:
 When and where it is celebrated;
 How it is celebrated;
 What the difference between its celebration the past and at present is;
 What the difference between your place‘s festival and abroad.
2.5 Talk about the recent changes in your hometown. Please say:
 Which part of your hometown these changes have affected;
 When and where these changes were made;
 How you felt about it;
 What buildings and areas dominate in your place.

to remove stains (spot) of

III. THINGS YOU NEED
VOCABULARY BANK
flat tyre, to check oil level, to a plier, tongs, tools, a
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coffee (grass, oil, paint,
wax);

charge the battery, a scratch,
a leak, to fuse a plug, to
repair a wheel, to fix smth by
tools, to reboot a computer,
inner tube, brake pads, a rip,

plaster, a hook, a
sellotape, a driller, a
lock, a safety pin, a tack,
a clip, a saw, a screw, a
torch, a bandage, a
needle, a nail, a
hammer, a peg, a bulb
compulsive hoardings
to be obsessed
DIY
1.1 Talk about something that you have made by yourself (from wood, metal, paper
or other material). Please say:
 What you made;
 Why you made it;
 How you made it;
 Explain how you felt about it.
1.2 Talk about a piece of home equipment that you have (not electronic), please say:
 What the equipment is;
 How you got it;
 What purpose you use if for;
 What you did with it the last and what the result was.
1.3 Think of the situation when you needed to improvise to do some things with the
lack of special equipment e.g. to open a bottle without a corkscrew. Please say:
 What the situation was;
 How you found a decision of it;
 If you know some ways of removing such kinds of stains as coffee, grass, oil, paint and
wax; share them;
 What you did if you needed to put up a picture on the wall; to make holes in the wall or if
you knocked over a cup and it smashed on the floor.
1.4 Think of smth you collect or used to collect or if have never collected anything,
imagine you are the owner of the collection. Please say:
 What collection it is;
 How long you have been collecting it and what the most favorite unit is;
 What the most expensive item is in your collection and what recollections you have
as for getting it;
 If you know smb who is characterized as a hoarder or is obsessed by compulsive
hoarding, share such information.
1.5 Imagine that you bought smth which went wrong (a top which didn’t fit, a tablet
which was scratched, face cream which gave you spot, a kettle which had a leak, a watch
which came off, shoes which soles came off, jeans which were ripped). Please say:
 What it was and how you dealt with it;
 If you complained and how you did it;
 What is customer care like in your country;
 Which companies have good or bad reputation for customer care and why.
IV. SOCIETY
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VOCABULARY BANK
bureaucracy
recession
shortages
gender discrimination
homelessness
domestic violence
bullying at school
school dropout rates
drug and alcohol abuse
family breakdown

to make difference
hater
to go bankrupt
racism
to boom
double standards
to boost
to be caught in film
to undermine
extreme poverty
to struggle
rising population
to be soft
hunger
to make ends meet
child mortality
to save on a rainy day
to implement
to vote and elect
successfully
to launch a new initiative
to meet target
4.1 Think of the government, economy and society of your country and say:
 If the government made difference since they came to power and what, if they have done a
lot to help the poor;
 If there is too much bureaucracy and share your experience about it;
 What government policies are undermining national unity;
 If economy is booming or in recession and what are the features of it.
4.2 Think of the latest elections in your country and say:
 What kind of election it was and if you voted, who for and if not, why;
 Why you think people choose not to vote and what could be done to encourage them;
 Finish the sentence: the government is so worried about its popularity …
 Finish the sentence: the government minister was involved in such a terrible public
scandal …
4.3 Choose one of the following situations which describes condition in your country best and
give details proving that you are right:

The government is incompetent; they are soft on crime; the president is a bit
corrupt; the opposition have some good ideas, but their leader is a bit weak.

Your president has a good image on TV and in the world; the economy is fine; the
government is given too much power to different regions.

The government is doing a lot to improve education; they have made some mistakes
and some parts of the economy are doing badly.

It‘s good that the opposition wants to cut taxes and you are personally doing well
and live in a nice area.
4.4 Think of social problems which are very deep in your country and in the world and say:
 What from the following social issues are the most and the least important in your
country and abroad, why you think so (gender discrimination, homelessness, family size,
domestic violence, bullying at school, school dropout rates, the destruction of the environment,
drug and alcohol abuse, family background, racism);
 How would you feel about growing up as a part of a big family and what would be
difficult about it or what would be good;
 What you think of some initiatives that your government or other authorities have
launched recently and successfully implemented;
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 What you think the root causes of the homelessness (extreme poverty, child mortality)
are and what the best way is to tackle it.
4.5 Think of your party experience and say:
 What your best/worst party experience is;
 If you usually take a gift when you go to a party;
 If you usually arrive early, on time or late, why;
 What your perfect party would involve.
V. SPORTS AND INTERESTS
VOCABULARY BANK
to get promoted to the top
to get a red card; to
division; to be tackled; to
loose five first-round
come on as a substitute after a matches in a row and to
player got injured
be sacked; to make
really dubious decision

to hit a powerful drive and
to make a hole in it; to
come off the track, to
overtake a corner and to
loose a control; to hit a
post and a bar twice, to
call a time-out to discuss
tactics
to tear ligament
bungee jumping
flexibility
to have cuts and bruises
tai chi
hand-eye coordination
to bruise a knee
shooting
speed
to twist ankle
hang-gliding
stamina
to loose consciousness
handstands
strength
to drown
ballroom dancing
healthy lifestyle
to loose arm
parachuting
sweat
to be killed
yoga
shape
5.1 Think of your favourite free-time activity and say:
 How long you have been doing this activity;
 How you got interested in it;
 Who of your close friends or relatives go in for any of these activities:
enjoys sports with a bit of a risk; is a member of a sport club; takes part in a music or
drama group; does volunteer work for a charity; like wandering round flea market and junk
shops; loves doing puzzles; likes knitting or sewing; likes to spend time on Facebook or other
social media; lies in bed till lunchtime and then chill out at home;
 If you know anybody who has an unusual hobby or hidden talent for doing
something.
5.2 Think about how sportive you are and your attitude to health life style and say:
 How fit and healthy you are in terms of lifestyle, speed, stamina, strength,
flexibility;
 What the best way is to improve your coordination, general health;
 What your own understanding is of the following chain: free time – health – sport
– happiness;
Вісник 2022 62 №1(39)

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

 What sport and activities you are good and bad and why.
5.3 Imagine that you are sport commentator. Comment your favourite kind of sport using the
following vocabulary:

To hit a powerful drive and to make a hole in it; to come off the track, to
overtake a corner and to loose a control; to hit a post and a bar twice, to call a time-out to discuss
tactics; to get promoted to the top division; to be tackled; to come on as a substitute after a player
got injured; to get a red card; to loose five first-round matches in a row and to be sacked; to make
really dubious decision.
5.4 Imagine that you are taking part in discussion on some sport topic. Join this discussion and
say:
 If you know someone who is a big sport fan, in what way and what team they
support;
 What the most popular sports are in your country and if you like them and why;
 What you think the popular sport in the world is;
 About a sporting event where something went wrong.
5.5 Think of the sport and say:
 What the benefits are of doing and watching sport;
 If know someone who is mad in any extreme kind of sport, what and who is;
 If you would like to try some extreme kind of sport what and why;
 If you know someone who was badly injured in sport and what happened.

a self-catering apartment
a posh hotel
B@B (a bed and
breakfast)
stunning view
to be efficient
to overlook a building site
unbearably hot
to be isolated

VI. ACCOMODATION
VOCABULARY BANK
a bit crowded
area is rough
a landlord
a flatmate
stages of culture shock:
to be homesick
elation
culture shock
resistance
a jet lag
transformation
to move to
integration
to adapt
to experience

6.1 Imagine that you stay in a hotel or rent a flat and have some problems. Say what you
would do in each of them:
 The bath has leaked and flooded the house. Your landlord wants you to pay for the
damage.
 You recently started university. You are sharing a flat with three other students, all
from different countries. You realize you are the tidiest person in a flat. You are always tidying
up after everyone else – and it annoys you. You decide to talk to the person you think is the
messiest – an English student.
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 You are staying in a hotel. You need to get up early in the morning for an important
meeting tomorrow. There is a huge wedding party going on downstairs. You decide to go and ask
them to keep the noise down.
 You‘re fairly sure you left your camera and laptop in your hostel room when you
went out this morning, but now you can‘t find them. You think a member of staff might have
stolen them.
6.2 Imagine the following situations in more details and expand them:
 Don‘t get me wrong. My roommate is great for very short periods of time. It just
that after too much of her, I have an overwhelming desire to fall asleep. We shared a flat for a
year and then one day she just left without paying her share of the bills, leaving me really badly
short of money.
 Our old place really wasn‘t that great! I think we are looking back at it in overly
optimistic way. I‘ve told my landlord I‘m not going to pay anymore rent until he gets the heating
fixed, so it‘s his turn to react and do something.
 They pay a lot in rent, so they must be struggling to make ends meet now she‘s lost
her job. I don‘t know how they can afford a place like that, considering what they earn. It must
have cost an arm and leg.
 I only moved here a few months ago. It was really hard to begin with, but bit by bit
I‘m finding my feet.
6.3 Imagine you are staying in five-star hotel in Cairo and you have to share a room
with your boyfriend’s mother. Say:
 If you are satisfied with everything and why;
 If you like the interior and service of the hotel and why;
 If you like the weather during your staying that place;
 What view you have out the window and if you like it and why.
6.4 Imagine your friend has moved from your native city to Hong Kong. Say:
 What your friend‘s life in your native city was like: social life, social circle, places to eat,
nightlife, thing to do in free time and so on;
 How easy he/she has found moving to Hong Kong and why;
 What things he/she has to get used to;
 Which place you would rather live in and why.
6.5 Think of a time when you experienced culture shock and had to adapt to new ways
of doing things. Say:
 How you understand a term ―culture shock‖ and what you know about four stages
people go through: elation, resistance, transformation and integration;
 If you have ever been homesick, when and why;
 Why it might be a problem if you don‘t complete the cycle;
 What kind of things you think a foreigner might find difficult about your country.
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VII. NATURE
VOCABULARY BANK
environmentally friendly
vivisection
fried maggots
bullfighting
Prevention of Cruelty to
Animals

loud thunder
invasive plants and
incredible flashes of
animals
lightning
root
to freeze to death
seed
to get soaked
stem
to pour down
blossom
to blow down trees
7.1 Think of a time when you experienced really extreme weather and say:
 Where you were;
 What you were doing;
 What happened;
 If you are environmentally friendly and why you think so.
7.2 Imagine that you find yourself in one of the following situation, describe what
happened in each of them before and afterwards:
 I woke up in the middle of the night because the thunder was so loud and then there
were these incredible flashes of lightning. It was quite scary.
 It was boiling and humid and there was no air conditioning on the bus. It was
unbearable. I thought I was going to pass out!
 I lost all feelings in my fingers and my lips turned blue. I thought I was going to
freeze to death.
 I got absolutely soaked on the way. When left it was fine, but then the clouds came
in and it suddenly started pouring down, and of course I hadn‘t brought a umbrella
or anything.
7.3 Think of animal world and say:
 What your attitude to the vivisection – carrying out experiments on animals;
 What you think about sport which involve animals;
 If you have a pet and what your relationship with it is;
 If you agree or disagree that if everyone became vegetarian, we would all be
healthier and happier – and it‘d be much better for the long-term future of the
world.
7.4 Think of plant life and say:
 What kills plants and trees;
 How plants and trees can cause problems;
 What food you can get for free near where you live;
 What some different uses of herbs are.
7.5 Think of nature and say:
 How connected to nature you are;
 If you have any plants in your house, what they are;
 If there are any invasive plants or animals in your country, what‘s the effect and
what‘s being done about it;
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 If you know any flowers or plants connected to particular festivals or events in your
country.
VIII. CRIME AND PUNISHMENT
VOCABULARY BANK
CRIME
PUNISHMENT
Useful Phrases and
Grammar
to commit a crime, to break to pay a fine, to raid smth, Oh you are joking!
into, to steal, a bombing, a to lock in cells, offence, to What happened?
burglary, a disappearance, be convicted, to be That’s terrible!
fraud, murder, a riot, released
for
good
smuggling, speeding, a behavior, an appeal, to Someone must have got hold
street robbery, forgery, try new approaches to of my card details.
counterfeit, to be attracted rehabilitation,
the His parents must be really
and beaten to death (shot prisoners are treated well worried, but they should’ve
dead, poisoned dead), to (very
harshly,
with said something earlier.
smash, to set a fire, arson, respect, like animals), to During the noughtied, the
terrorism, shoplifting, theft, get a sentence (life or the number of cars that were
mugging, rape, vandalism, death penalty), to serve a stolen fell by almost 70%.
football
violence, sentence, to win an There is quite a wellmanslaughter,
illegal appeal, a public order established
correlation
parking, drug dealing, offence, to release from between poor reading skills
extortion, treason, bribery, jail, to fall back into and crime.
homicide, perjury, libel, crime, to try in the court,
kidnapping, pickpocketing, a
jury,
a
judge, difficulty with, experience in,
blackmail, swindle
presumption of innocence, influence on, the matter
to accuse smb of a crime, with, opinion about, reaction
to charge smb with to, a solution to, trouble
murder, to plead guilty
with, the problem with,
emphases on, attention to,
respect for, no point in, no
hope of
8.1 You heard radio information about committing a crime of counterfeiting. Describe it
and say the following:
 When and where it happened, who committed it;
 Why crimes like this occur;
 What punishment you think the seller and/or buyer should get, why;
 If you have ever heard of any similar crimes where you live and what kind of it.
8.2 A 17-year-old boy has disappeared after having an argument with his parents. He’s
been gone three days and they’ve just reported it to the police. Comment this situation and
predict the following:
 Why the boy vanished, if he might have run away because of smth or smb;
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 If it can have been the first time and when his parents reported about the boy‘s
missing;
 Where the boy might have gone and why he didn‘t get in touch;
 If he might have been murdered and what the police had done already.
8.3 Think of a crime you have heard about or watched on TV. Comment it and include
such information:
 What crime had happened and where it took place;
 Who committed this crime and why;
 What punishment the criminal(s) got;
 Give your personal opinion as for preventing similar crimes in your region.
8.4 Think of the last watched TV show or film about crime and the police and say the
following:
 If such TV programs are popular in you country, what kind and why;
 If you like to watch them and what kind;
 Why you think crime shows are so popular around the world;
 Describe a plot of your favorite crime show or a movie.
8.5 Think about criminal situation in your country and give characteristic of it:
 How you would rate it in terms of crime and security (in your country, your city or
town and area you live in);
 If you think that crime has increased, decreased or stayed the same over the last few
years, why and if it is the same for kinds of crime;
 What you know about system of rehabilitation of prisoners and the condition of
their keeping in prisons;
 How public trust native police and what are special measures for preventing youth
crime (juvenile delinquency) in your country
IX. CAREERS AND STUDYING
VOCABULARY BANK
to get promoted
to set up business
Useful phrases for
presentation on the subject:
to hand in a notice
to run (do) business
 Introduction:
to get a pay rise
HR – manager (head
so hands up everyone who
hunters)
…, today, I’m going to talk
to you about, I’d like to
begin by (giving you an
overview, focus on, outlining
the main trends in)...,
on-the-job training
4ps of marketing: place,
 Main part:
price, promotion, product
to get made redundant
(non) profit organization
if we take a look at this
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to be slowly (quickly)
getting the hang of
everything
to delegate responsibility
to find smth rewarding
to find smth emotionally
draining
menial work
hire/fire
part (full)-time job
to do a degree (Master’s)
a gap year

want ad, job application, a
letter of application, job
interview
applying for a job
employ (-ee, -er, -ment)

table, it shows, I’ll then
move on to (reviewing what
the literature, highlight some
of the problems)
 Conclusion:

in short, so, moving on to the
results, I’ll go on to
conclude, to sum up

to quit a job
wage/salary/earnings
low/high paid job
to force to retire
a risk-taker at work

9.1 You have little job experience (a tutor, a barman, a deliverer, a coach in a summer
camp and so on). Share your job experience and say the following:
 What job is (was) and what you should do;
 What positive and negative aspects of that job are;
 What you would like to do in future and why;
 What you need to do to get the job you like.
9.2 On the contrary to you your parents have a big and rich job experience. Give its
characteristic saying the following:
 If they got promoted and got a pay rise, why;
 If they handed in a notice and decided to quit a job, why;
 If they experienced a redundancy or struggled to cope;
 If they were slowly or quickly getting the hang of everything.
9.3 Give characteristic of the world of work in your country and work possibilities for
young people:
 What the minimum age is for a person to have a paid job in your country;
 What part-time jobs are that young people in your country typically do when they are
at school or at college, if you would do them and why;
 What the advantages or disadvantages are of young people working while studying;
 What changes in type of jobs have done over time and compare experience of your
country and abroad.
9.4 Imagine your job is going badly. Think of reasons why, speaking on the following:
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You are not finding it very rewarding;
You are finding it quite emotionally draining;
Your boss never delegates responsibility to the rest of the team;
You are thinking of quitting your job and retraining in another field.

9.5 Introduce in short presentation the main challenges in education (classroom size,
poverty, technology, family factors, last reforms, bulling and so on) or results of research
paper:
 Introduction;
 Main body;
 Conclusion.
X. SOCIALISING
VOCABULARY BANK
a small get-together
to put one’s foot in it
to make a joke
to go clubbing with a
to set up a marquee
to make mistake in
bunch of friends
public
to treat oneself
to spend a fortune
outrage in the media
a weekend (city) break
to be out of hand
to have sympathy for
to go mad with dad’s credit to burst into tears
to share work
card
experience (photos) on
Facebook
a romantic dinner in a posh to turn up
a reception ceremony
restaurant
a big do
to go to waste
a charity event
faux pas [Fr: fou pa:]
to feel a bit left out
to be live on air
embarrassment in a social
situation
10.1 You are going to celebrate smth (a birthday, a big do, a reception and so on). Say:
 Two ideas for what to do and why;
 Where exactly you would do them;
 Give a reason to celebrate and suggest an idea of how to celebrate;
 Arrange your guests where and when to meet and if you need to book a table or booth in
advance.
10.2 Spend some period thinking about the world in 30 years’ time and say:
 How the world will be different and why;
 How and in what way your life will have changed;
 How you imagine your own family and relatives will have developed;
 Your worries and dreams will have come true.
10.3 Imagine that you have put your foot in it or done smth embarrassing in public and share
this experience saying:
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 When and where it took place;
 Who saw this situation and what their reaction was;
 How you found way out this situation;
 If your relationship with those people have changes after such situation.
10.4 Think of importance of the following rules while using social networks (Facebook,
Instagram, Twitter and so on) and express your ideas as for:
 What social media you use and if you are careful about what you say or post;
 If you know some famous people who have made mistake in public (live on air);
 If smth caused outrage in the media in your country recently;
 Situation in media, which is characterized as faux pas (embarrassing).
10.5 Imagine that your friend has put his/her foot in one of the following situation and he/she
shared with you.
 Expand the situation and describe it in details;
 Give some advice to your friend how to behavior afterwards.
 I asked her when the baby was due, but she wasn’t actually pregnant. I felt awful
afterwards.
 I asked him how his girlfriend was – and he burst out crying! I hadn’t realized
they had split up.
 I wanted to send a private email to a friend, but I ended up copying everyone in
the office by accident.
 On my first day at work, I turned up in a suit and tie – and found everyone else
dressed really casually! I felt so stupid!
 I pretended I’d lost his passport. It was meant to be a joke, but he didn’t see the
funny side of it.
 My brother was organizing a surprising party for my birthday last week. And I
forgot I wasn’t supposed to know about it.
 A top politician was asked on a live TV show how much bread costs – and he
didn’t have a clue.
 A government minister made a stupid joke about the war – without realizing he
was live on air.
 A friend invites you to a party. When you get there, you don’t know the host or
anyone else apart from your friend, who spends the whole evening with someone else.
 You get stuck talking to someone who seems OK to begin with, but then turns out
to be a complete bore.
 You go to a friend’s house for dinner and are served a special dish – made of
smth you really don’t like.
 Someone you don’t know interrupts a conversation you are having.
 This guy kept trying to chat me up and in the end I had to tell him to get lost. It
was really awkward.
 I felt a bit sorry for her, because hardly anyone turned up, and she’d prepared
loads of food, which all just went to waste.
Стаття надійшла до редакції
12 січня 2022
Вісник 2022 70 №1(39)

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ
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спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
«Природа є основним фактором існування людини, вона і людство невіддільні одне від
одного. Немає жодного сумніву в тому, що екологічне виховання треба починати з
раннього віку»
В.О. Сухомлинський
Анотація: У статті розглядаються питання використання екологічної стежки як
засобу ознайомлення дошкільників з природою, виховання екологічної компетентності.
Розкривається значення екологічного виховання, як складової гармонійного виховання
дітей дошкільного віку в ЗДО.
Ключові слова: екологічна стежка, дошкільники, маршрут екологічної стежки,
паспорт, екологічна компетентність.
розвиток
позитивного
Постановка проблеми (актуальність). світогляду,
В сучасних умовах проблема формування емоційно-ціннісного ставлення до довкілля
екологічної освіти дошкільного віку є визначені серед вимог до змісту дошкільної
важливою та актуальною, адже вплив освіти.
природи на дитину великий. Навколишня
На початку 1990-х років у систему
природа – джерело розвитку не лише педагогічних наук почала формуватися
розуму, але й естетичних відчуттів дитини.
екологічна психологія, або психологія
Психологами й педагогами доведено, екологічної свідомості (С. Дерябо, В.
що
основи
свідомості,
екологічної Ясвін). Для цього напряму, на відміну від
культури,
формування
ставлення інших, характерною є спроба формування
особистості до світу природи закладаються суб‘єктивного сприйняття природи. С.
ще
в
дошкільному
дитинстві.
Це Дерябо, Г. Пустовіт, В. Ясвін наголошують
підтверджує доцільність використання на
необхідність
формування
цього сензитивного періоду для екологічної екоцентричного
типу
екологічної
освіти
й
виховання
особистості, свідомості.
формування
її
еколого-природничої
Становлення екологічного світогляду
компетентності.
відбувається поступово, протягом багатьох
У Законі «Про освіту» (статті 56, 58) років життя й навчання людини. Початок
підкреслено необхідність виховання в дітей цього процесу, як зазначають Н. Глухова, Н.
і молоді дбайливого ставлення до Горопаха, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З.
природного середовища країни, а в статті Плохій та інші педагоги, припадає на період
23 Закону
«Про дошкільну освіту» дошкільного дитинства, коли в процесі
виховання елементів природо-доцільного освітньо-виховної діяльності закладаються
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основи
світорозуміння,
екологічної
свідомості і практичної взаємодії з
природою.
Засвоєння
екологічних
понять
відбувається значно легше і швидше, якщо
діти
бачать
прояв
біологічних
закономірностей в реальності, в своєму
найближчому оточенні. Це полегшує
формування таких понять, як «Взаємодія
організму з середовищем», «Роль людини
в
природі»,
«Різноманітність
живих
організмів», виховання екологозберігаючих
навичок та любові до рідної природи.
Екологічна стежка дозволяє показати дітям,
що живі організми існують в єдності з
середовищем їхнього життя.
Аналіз
наукових
досліджень.
Дослідження
багатьох
педагогів
(Т.
Грицишина, Н. Лісневська, Н. Лисенко, Н.
Яришева, Г. Пустовіт, А. Рохманов)
свідчать: розуміння необхідності інтеграції
знань потребує не лише підготовки дітей до
системного, наукового сприйняття світу та
наявних у ньому екологічних проблем, але
й до пізнання природи, до активних
природоохоронних дій.
Виокремлення мети та основних
завдань
дослідження.
Мета
статті
обгрунтування екологічної стежки як засобу
екологічного виховання дошкільнят.
Завдання дослідження полягає в тому,
щоб розкрити особливості формування
природничої компетентності, екологічної
культури у дітей дошкільного віку, вміти
описати екологічну стежку, як
засіб
ознайомлення дітей зі світом природи.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Екологічна стежка – це
спеціально
обладнаний маршрут, який
проходить через різні екологічні системи й
інші
природні
об‘єкти,
архітектурні
пам‘ятки,
які
мають
естетичну,

природоохоронну і історичну цінність.
Головна мета екологічної стежки –
виховання екологічно грамотної поведінки
дитини в навколишньому природному
середовищі, поширення знань про природу і
людину як невід‘ємну частину довкілля.
Вони виконують пізнавальну, розвиваючу,
виховну, естетичну й оздоровчу функції,
використовуються
для
проведення
екскурсій,
прогулянок,
заходів
екологічного
спрямування.
Маршрут
стежки проходить територією дошкільного
закладу або у природних умовах (ліс, річка,
луки, поле тощо) це в тому випадку, якщо
дошкільний
заклад
розташований
у
сільській
місцевості. Для того щоб
підвищити цікавість дітей до занять на
екологічній стежці, вихователі разом із
дітьми обирають «провідника». Діти хочуть
бачити його добрим, сміливим, чесним,
розумним. Ними можуть бути герої казок,
оповідань про природу – хлопчик
Котигорошко,
Помагай,
Жалійко.
З
казковим персонажем дітей можна залучати
до:
- обговорення проблемних ситуацій;
- екологічних ігор;
- розв‘язання екологічних задач;
- пошукової діяльності;
- природоохоронної роботи в різні
пори року.
Вихователь має заохочувати дітей
помічати красу в природному довкіллі,
гуманне ставлення до рослин і тварин;
знайомити з яскравими явищами і станами у
природному довкіллі; розвивати інтерес до
природного довкілля шляхом ознайомлення
дитини
з
яскравими
явищами
та
властивостями об‘єктів природи .
Робота на екологічній стежці має
проводитися систематично. Тільки за цієї
умови вона матиме наукову і практичну
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цінність. Перебуваючи з дітьми на
екологічній стежці, потрібно створювати
або використовувати ситуації, коли дитині
слід
дотримуватися
певних
правил
поведінки в природі.
Щоб успішно облаштувати екологічну
стежку, розпочинають роботу зі складання
паспорта
в
якому
визначається
місцезнаходження стежки, її завдання,
історичні
відомості,
режим
роботи,
вказуються відповідальні за обладнання і
наступне підтримання стежки в належному
стані і подається короткий опис маршруту.
Екологічна стежка створюється поетапно.
Спочатку потрібно детально обстежити
територію і виділити найцікавіші об‘єкти
для спостережень. Кожен об‘єкт – це
своєрідна зупинка, тому її потрібно
обов‘язково назвати. Для дітей назва має
бути зрозуміла і близька (наприклад,
листяні дерева – «Гулівери» і т.д.) Далі
створюється карта-схема стежки, на яку
наноситься
маршрут
(стрілочками
вказується його напрям) і всі об‘єкти у
вигляді малюнків. Головним критерієм
вибору маршруту і зупинок екологічної
стежинки є включення в неї якомога більше
різноманітних для дітей об‘єктів, їх
доступність
для
спостереження
дошкільниками. Ними можуть бути дерева
(групи дерев), кущі, гнізда птахів
на
гілках, пеньки, мурашники, клумби, окремі
рослини, невеликі водойми, сад, парк, алеї,
сквер тощо. Для наочності на маршруті
встановлюється інформаційні щити і знаки
(таблички). Для того щоб провести
екологічну екскурсію необхідно провести
інструктаж.
Ознайомлення дітей з природою
відбувається наочно-діяльнісним шляхом:

на екскурсіях, прогулянках, під час
спостережень і праці в куточку природи, на
дитячому городі та квітниках. Тому у роботі
з
дітьми
краще
використовувати
спостереження,
працю,
досліди, ігри,
бесіди, читання казок та художніх творів
про природу, розповіді вихователя і казки
придумані дітьми.
Дитина пізнає світ з відкритою душею і
серцем. І те як вона ставитиметься до цього
світу, чи навчиться бути дбайливим
господарем, який любить і розуміє природу,
сприймає себе як складову єдиної
екологічної системи, багато і в чому
залежить від дорослих, що беруть участь у
їх вихованні. Саме тому, модель роботи на
екологічній стежці у закладі дошкільної
освіти має бути організована так, щоб діти
отримали якомога більше знань, щоб у них
формувалися
цілісні
уявлення
про
дивовижний світ природи.
Висновки та перспективи подальших
наукових
розвідок.
Таким
чином,
необхідно
приділяти
велику
увагу
створенню
предметно-розвивального
природного середовища для організації
роботи з екологічної освіти. Особливістю
роботи на навчальній екологічній стежині є
поєднання
теоретичних
знань
з
природоохоронною діяльністю. Тільки таке
поєднання
теоретичного
пізнання
і
практичної
роботи
формує
основу
екологічної культури дошкільників.
Виходячи з вище зазначеного можна
зробити такий висновок, що навчальна
екологічна стежка є дієвою формою
формування екологічної компетентності та
екосвідомості дітей дошкільного віку.
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Анотація. В статті розглядаються питання використання елементів арт-терапії в
корекційно-виховній роботі з дітьми, які мають порушення мовлення.
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Актуальність. Одним з головних
завдань виховання та навчання дітей
дошкільного віку є розвиток мовлення.
Рідна мова є ключем до пізнання
навколишнього
світу,
розвитку
комунікативних здібностей. Рівень розвитку
мовлення має значний вплив на подальші
успіхи дитини при навчанні у школі, її
соціальну адаптацію.

Психолого-педагогічні
дослідження
показують, що в наш час спостерігається
стійка тенденція до збільшення числа дітей
із порушеннями мовлення. На сьогоднішній
день
зарубіжними
та
вітчизняними
фахівцями накопичений багатий досвід
використання арт-методів у роботі з дітьми,
зокрема, дошкільного віку.
Виходячи з концепції модернізації
змісту
корекційної
освіти,
виникає
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необхідність
по
новому
розглянути
проблематику ефективності корекції та
оптимізації організації системи допомоги
дітям із порушеннями мовлення. У зв‘язку з
цим особливої актуальності набуває
вдосконалення існуючих і створення нових
ефективних засобів на основі інноваційних
технологій,
методів
і
прийомів
профілактики та корекції мовленнєвих
порушень, що підвищують потенційні
можливості гармонійного й цілісного
розвитку особистості дитини-логопата.
Аналіз наукових досліджень. Питання
використання елементів арт-терапії та
механізми їх упливу містяться в працях Р.
Азовцевої, Е. Берна, Л. Брусиловського, Е.
Бурно, О. Вознесенської, Е. Гарднера, А.
Захарова, Ф. Зімбардо, Т. ЗінкевичЄвстігнєєвої, О. Копитіна, Є. Лісіциної, З.
Матейнової, С. Машури, А. Менегетті, Л.
Мови, І. Нікольської, М. Осоріної, Є.
Петрової, В. Петрушина, С. Рибакової, В.
Рожнова, О. Свістовскої, О. Федій, Е.
Фромма, Р. Хайкіна та багатьох інших [4].
Метою статті є опис особливостей
використання елементів арт-терапії в роботі
з
дітьми,
що
мають
порушення
мовленнєвого розвитку.
Виклад основного матеріалу. На наш
погляд, для корекційної роботи з дітьмилогопатами
можливо
використовувати
адаптовані до дітей дошкільного віку артметоди, які включають в себе значний
потенціал, що дає можливість якісно
змінити процес розвитку мовлення. Артметоди для дошкільників – це система ігорзавдань, яка не змінює основну програму, а
максимально збільшує її ефективність.
Використання адаптованих арт-методів в
корекційній роботі з дітьми з мовленнєвими
порушеннями,
з
погляду
практиків
(Медведєва О. О, Зінкевич-Євстигнеєва Т.
Д., Грабенко Т. М. та ін..), дає безсумнівні

переваги
в
активізації
мовленнєвої
діяльності дітей [3]. А широкий спектр артметодів допомагає логопеду перетворити
корекційну роботу з дітьми на цікаву, живу
та творчу подію.
Так, пісочна терапія допомагає не лише
активізувати мовленнєву діяльність дітей, а
й знімає напругу, покращує настрій.
Природна потреба дитини «возитися» з
піском
допомагає
вирішити
багато
корекційних завдань.
Відомий американський педагог С.
Коломзіна зазначає, що пісочниця не тільки
розвиває творчий потенціал дитини,
активізує просторову уяву, образно-логічне
мислення, тренує дрібну моторику рук, але
ненав'язливо, поволі налаштовує дітей на
осягнення понять добра і зла, будує
гармонійний образ світу [6]. Крім того, в
поєднанні
з
пальчиковою
та
артикуляційною
гімнастикою,
драматизацією й мімічними етюдами
заняття дозволяє гармонізувати емоційний
стан дитини,
розвивати
пізнавальні,
сенсорно-моторні та мовленнєві навички.
Граючись у піску, малюк здобуває
життєвий досвід, навчається взаємодіяти з
однолітками, висловлюючи свої думки та
підтримуючи діалог. Маніпулювання з
піском сприяє розвиткові образного
мислення, фантазії. У дитини інтенсивніше
розвивається
мовлення,
пізнавальні
процеси.
Перший досвід використання пісочної
терапії
стосувався
саме
дітей
із
мовленнєвими,
інтелектуальними,
афективними
та
поведінковими
порушеннями, як невербальний вид терапії,
з метою дати відчуття безпеки знаходження
у
середовищі.
Зараз
цей
метод
використовується без будь-яких обмежень
для усіх: і дорослих, і дітей.
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Практикуючи роботу з піском, доцільно
використовувати метод моделювання ігорказок. Діти прослуховують казку або
історію та будують у пісочниці ігровий
простір (казкової країни, замків, морів,
лісів, річок і под., що потрібно за сюжетом
гри),
заселяють
його
персонажами
(казковими героями, тваринами та ін.). При
цьому вихователь займає позицію м'якого й
доброзичливого помічника, дослідника
створюваного простору. Педагог підтримує,
підбадьорює,
висловлює
свою
зацікавленість, упевненість, що в дитини
все вдасться. Потім щире захоплення
дитиною та вдячність за фантазію,
кмітливість. Вихователь запитує про
емоційний стан дітей, думки і почуття, які
виникали у процесі гри, чи сподобалося їм.
У ході заняття використовує забавлянки,
приказки, вірші; створює довірливий стиль
спілкування, уважне ставлення до кожної
дитини, діалог з кожним.
Казкову
форму
для
інтеграції
особистості, розвитку творчих здібностей,
удосконалення взаємодії з оточуючим
світом використовує також козкотерапія.
Основний принцип казкотерапії – цілісний
розвиток особистості, турбота про душу.
Під час використання ігрового казкового
сюжету відбувається позитивний вплив на
дитину в цілому, вона відчуває себе
розкуто, вільно. В цей момент плавно
запускається
процес
компенсації
мовленнєвих та психічних функцій.
Під
час
казкотерапії
часто
використовуються логоказки. Логоказка –
це інтерактивна казка, так як вимагає не
пасивного спостерігання, а активної участі в
ході
розповіді.
Це
можуть
бути
артикуляційні,
фонетичні,
лексикограматичні, казки з навчання грамоти,
казки, що сприяють розвитку зв՚язного
мовлення [5].

В
атмосфері
казки
діти
розкріпачуються, стають більш відкритими
до сприйняття дійсності, виявляють велику
зацікавленість у виконанні різних завдань.
Таким чином, через використання казки, її
сюжетних ліній ми вирішуємо багато
корекційних завдань. Такі заняття, як
правило,
проходять
на
високому
емоційному рівні, викликають високу
зацікавленість дітей та сприяють значно
швидшому усуненню недоліків у мовленні.
Опрацьовуючи казку, діти вчаться долати
бар‘єри у спілкуванні, тонко відчувати один
одного, знаходити адекватний вихід
емоціям та почуттям.
Доречним таклж буде використання
елементів музикотерапії в роботі з дітьми з
мовленнєвими
порушеннями.
Заняття
музикотерапією
сприяють
регуляції
психічних процесів, фізіологічних функцій
організму;
регуляції
психоемоційного
стану, підвищенню соціальної активності;
полегшенню засвоєння нових позитивних
установок і форм поведінки; активізації
творчих проявів [6].
Одним із видів музикотерапії є
вокалотерапія. Вокалотерапія – терапія
співом. Під час вокалотерапії відбувається
розвиток слухової уваги та слухового
контролю;
розвиток
фонетикофонематичної
сторони
мовлення
(фонематичні
процеси,
артикуляційна
гімнастика,
звуковимова);
розвиток
просодики (відчуття ритму, темпу, сили
звучання, модульованості та інтонаційного
забарвлення голосу, тембру); корекція та
розвиток мовленнєвого дихання; збагачення
та
уточнення
лексичного
запасу,
граматичної будови мовлення (назви
музичних інструментів, жанрів); розвиток
зв‘язного
мовлення;
формування
комунікативних
вмінь;
корекція
психоемоційних станів та поведінки; зняття
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м‘язової напруги, релаксація; розвиток
пізнавальної активності, сенсорної сфери;
гармонійний
розвиток
особистості
(морально-естетичні почуття, розвиток
музичних
здібностей,
самореалізація,
використання
компенсаторних
можливостей).
Пісні
забезпечують
навчання
взірцевими, ідеальними мовленнєвими
моделями, які дуже легко відтворювати,
тому що мовленнєвий матеріал часто
супроводжується музикою. Спів також має
додаткові переваги – він потребує більш
чіткої артикуляції з боку як педагога так і
вихованця.
Основним
засобом
розвитку
мовленнєвої активності є повторення. Ще у
давнину
метод
механічного
запам‘ятовування (без усвідомлення суті та

змісту) вважався найбільш ефективним.
Спів мотивує дітей повторювати слова і
фрази в більш прийнятній формі. Діти не
усвідомлюють того, що за рахунок
повторення вони завчають слова та фрази,
оскільки повторюють їх багаторазово, а
також засвоюють семантичне значення
слова.
Висновки. Таким чином, використання
елементів арт-терапії в роботі з дітьми, що
мають порушення мовлення,
підвищує
якість корекційної роботи, сприяє не лише
корекції мовленнєвих порушень, а й
нормалізації емоційного стану дітей.
Використання арт-методів дає можливість
розкритися
кожній
дитині,
створює
позитивний емоційний настрій, дозволяє
експериментувати з почуттями, виражаючи
їх у соціально прийнятній формі.
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Abstract. The article defines and characterizes the pedagogical conditions for preparing
primary school teachers to organize the educational process remotely. The main definitive
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domestic teachers-researchers on determining the necessary and sufficient pedagogical
conditions for the preparation of primary school teachers to organize the educational process
remotely.
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Постановка
проблеми.
Реалії
сьогодення стали серйозним викликом для
усіх сфер життя сучасного суспільства, в
тому числі і для системи освіти. Сучасна
епідеміологічна ситуація змусила всіх без
винятку підлаштовуватися та почати
опановувати особливий режим освітнього
процесу – дистанційний (онлайн).
Як
відомо, з 12 березня 2020 року в Україні
вже неодноразово запроваджували карантин
для всіх закладів освіти у зв‘язку із
пандемією вірусних захворювань. За цих
умов різко зросла актуальність цифровізації
та діджиталізації освітнього процесу; гостро
постала необхідність пошуку педагогами
нових форм, методів і засобів організації
освітнього процесу; активного розвитку
набули дистанційна та змішана форми
навчання.
Запроваджені карантинні обмеження
показали не лише важливість розвитку і
вдосконалення
методик
цифрового
навчання, а й виявили серйозні проблеми,
пов‘язані із неготовністю педагогічних
працівників до роботи в цифровому

освітньому
просторі
в
умовах
дистанційного та змішаного навчання. В
контексті
реалій
сьогодення
місією
сучасних педагогічних закладів вищої
освіти є підготовка педагога готового та
здатного приймати сучасні виклики,
відповідати запитам суспільства.
Як слушно зауважує Л. Шевченко [1, c.
288] «…в умовах безперервного оновлення
знань, появи нових типів шкіл, народження
альтернативних педагогічних проектів та
інноваційних
технологій,
модернізації
вітчизняної
освіти,
реалізації
компетентнісного підходу та якісних змін в
організації, змісту, технологій навчання і
виховання, зростання вимог до якості освіти
необхідне
вдосконалення
системи
підготовки майбутніх учителів…» [1, c.
288].
Аналіз попередніх досліджень. За
останні
роки
чимало
вітчизняних
дослідників вивчали зміст і позитивнонегативні
сторони
«дистанційного
навчання», зокрема, О. Барна, В. Биков, К.
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Бугайчук,
Р.
Гуревич,
М. Кадемія,
В. Кухаренко та ін.
Погоджуючись з думкою М. Кадемії,
зауважимо, що «…нові тенденції науковотехнічного прогресу та цілі сучасної освіти
потребують розроблення та впровадження
сучасних підходів до підготовки майбутніх
педагогів,
що
будуть
враховувати
інноваційні умови їхньої професійної
діяльності…» [2, c. 269]. Серед цих умов
особливо виділяємо зростання потоку
інформації,
збільшення
нестандартних
завдань, пошук розв‘язання яких вимагає
мобілізації творчих здібностей особистості,
різноманітних організаційних форм, нових
методів, засобів інноваційної діяльності.
Природно, що така мобілізація більш
продуктивна, якщо майбутні педагоги
підготовлені
до
неї
в
процесі
навчання у ЗВО.
Метою
статті
є
визначення
педагогічних умов підготовки вчителя
початкових класів до організації освітнього
процесу в дистанційному режимі.
Виклад основного матеріалу. Зі
змінами в житті та економічному просторі,
розвитком нових наук та знань і
«застарінням» наявних, перебудовою вимог
до сучасних фахівців, із розширенням
потреб, бажань та цілей студентів виникає
потреба в коригуванні системи навчання
відповідно до зовнішніх та внутрішніх
чинників, постає проблема якісної її зміни
для задоволення всіх учасників: студентів,
викладачів [3, с. 84]. У контексті означеної
проблеми актуальним вважаємо визначення
та аналіз педагогічних умов підготовки
майбутніх вчителів початкової школи до
організації дистанційного навчання в
сучасних освітніх реаліях.
Поділяємо думку Ю. Бабанського [4, с.
115], який зазначає, що «…ефективність

педагогічного процесу залежить від умов, у
яких він проходить та визначає «педагогічні
умови» як чинники (обставини), від яких
залежить ефективність функціонування
педагогічної системи…» [4, с. 115].
Педагогічні умови реалізації певних
процесів виступають предметом значної
кількості педагогічних досліджень, однак
незважаючи на це, у сучасній науці є певні
розбіжності в тлумаченні самого поняття
«педагогічна
умова».
Наприклад,
у
словнику-довіднику
з
професійної
педагогіки за редакцією А. Семенова [5, с.
243],
цю
дефініцію
тлумачать
як
«…обставини, від яких залежить та
відбувається
цілісний
продуктивний
педагогічний
процес
професійної
підготовки фахівців, що опосередковується
активністю особистості, групою людей…»
[5, с. 243]. В. Мельніченко [6] трактує дану
дефініцію як «…сукупність об‘єктивних
можливостей, що забезпечують успішне
розв‘язання поставлених завдань…» [6]
або як «функціональну залежність суттєвих
компонентів педагогічного явища від
комплексу об‘єктів (речей, їх станів,
процесів, взаємодій) у різних проявах» [7]
та ін. На основі аналізу праць [5-7],
зауважимо, що педагогічні умови можуть
виступати
і
формою
педагогічної
діяльності, метою якої є формування
висококваліфікованого спеціаліста.
Аналіз
літератури
показав,
що
дослідниками виділено значну кількість
ефективних умов вдосконалення процесу
підготовки майбутніх вчителів початкової
школи до педагогічної діяльності, зокрема:
− створення
розвивального
інноваційного освітнього середовища з
метою
моделювання
інноваційного
контексту професійної діяльності;
− удосконалення організаційного та

Вісник 2022 79 №1(39)

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

науково-методичного
забезпечення,
орієнтація на концепцію особистісноорієнтованого навчання та діяльнісного
підходу, посилення соціально-особистісної
та професійної спрямованості змісту
дисциплін циклу професійної і практичної
підготовки через збагачення системою
понять та теоретичних знань із основ
педагогічної
інноватики,
що
сприяє
формуванню
професійно-ціннісного
ставлення
майбутніх
педагогів
професійного навчання до освоєння
нововведень,
індивідуального
стилю
діяльності, переорієнтації з пошукового на
сутнісно-пошуковий
особистіснопрофесійний характер діяльності;
− забезпечення єдності теоретичної і
практичної підготовки майбутніх педагогів
професійного навчання до дослідноекспериментальної роботи;
− цілеспрямоване
і
послідовне
відображення у змісті й методиці
педагогічної освіти сутності інноваційної
діяльності, персоналізація інноваційноосвітніх
маршрутів,
ініціювання
та
підтримка педагогічної творчості майбутніх
педагогів професійного навчання;
− оволодіння майбутніми педагогами
прийомами
самоуправління
та
рефлексивного
аналізу
інноваційної
діяльності;
− високий рівень готовності до
інноваційної діяльності викладачів ЗВО (М.
Кадемія, Л.Шевченко [8, c. 125]).
Ураховуючи
методологічні засади,
компоненти та різні підходи науковців до
визначення педагогічних умов, а також
результати експерименту, було визначено,
що
підготовка
майбутніх
учителів
початкової
школи
до
організації
дистанційного навчання в освітньому

процесі може бути забезпечена ефективно
за таких педагогічних умов:
1. Мотивація майбутніх учителів
початкової
школи
до
застосування
змішаного та навчання.
2. Розроблення
та
застосування
електронних освітніх ресурсів засобами
хмарних технологій.
3. Організація самостійної роботи
студентів в інформаційному освітньому
середовищі.
Зазначені педагогічні умови підготовки
майбутніх учителів початкової школи в
освітньому процесі ЗВО представляють
системну єдність.
Реалізація комплексу педагогічних умов
заснована на переосмисленні основних
напрямів організації роботи та наповнення
професійно-орієнтованого інформаційного
освітнього середовища педагогічного ЗВО,
взаємозв‘язку
готовності
майбутніх
педагогів професійного навчання до
застосування змішаного навчання із
розробленням
та
застосуванням
електронних
освітніх
ресурсів.
Ефективність виділених педагогічних умов
перевірялася
під
час
дослідноекспериментальної роботи, яка проводилася
нами в рамках написання кваліфікаційної
роботи впродовж 2021-2022 року.
Висновки.
Проведений
аналіз
методичних
аспектів
застосування
дистанційного навчання як форми сучасної
підготовки майбутніх вчителів початкової
школи дозволяє нам зробити висновок, що
застосування змішаного навчання як форми
сучасної підготовки майбутніх вчителів в
умовах фахового коледжу
повинно
базуватися на зміні методів навчання, що є
однією з основних ознак впровадження
змішаного та дистанційного навчання. Всі
методичні
прийоми
спрямовані
на
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організацію і ефективне використання
інформаційного освітнього середовища
коледжу
та
системи
дистанційного
навчання як у процесі фронтальної роботи,
так і самостійної.
Результати проведеного дослідження,
переконують,
що
врахування
всіх

особливостей організації дистанційного та
змішаного навчання дасть змогу ефективно
впровадити і оптимально поєднати в
освітньому процесі форми, методи і засоби
традиційного, електронного, дистанційного
та мобільно орієнтованого навчання.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В
СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
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Abstract. The article considers the theoretical foundations and didactic features of the
organization of blended learning. The analysis of the basic definitions of blended learning as a
form of organization of the educational process is carried out. The principles and didactic
features of blended learning in comparison with the traditional form of organization of the
educational process are determined and characterized.
Key words: COVID-19 pandemic, blended learning, didactic principles, information and
communication technologies, digitization, teaching methods and tools, forms of organization of
the educational process.
змішаного навчання, зауважимо, що дане
Постановка
проблеми.
Реалії дослідження є своєчасним та актуальним та
сьогодення стали серйозним викликом для потребує ґрунтовного наукового аналізу.
світу в цілому та для освіти, зокрема.
Аналіз попередніх досліджень. За
Пандемія COVID-19 загострила проблему останні
роки
чимало
вітчизняних
цифровізації освіти та пошуку нових дослідників вивчали зміст і позитивнотехнологій організації освітнього процесу.
негативні сторони «змішаного навчання»,
Як зазначається у «Рекомендаціях щодо зокрема, О. Барна, В. Биков, К. Бугайчук, Р.
впровадження змішаного навчання у Гуревич, М. Кадемія, В. Кухаренко, та ін.
закладах фахової передвищої та вищої Значний інтерес для нашого дослідження
освіти» [1], потреба в нових підходах до становлять праці закордонних авторів – M.
навчання
з
обмеженням
кількості Ainscow, T. Booth, B. Cagran, A. DeBoer, J.аудиторних
занять
залишається R. Kim, A. Minnaert, M. Schmidt, K. Scorgie.
проблемним питанням для значної частини
Слід вказати на здобутки вчених і на
освітянської
спільноти.
Водночас висвітленні питання, пов‘язані з вивченням
лишаються вкрай актуальними такі вимоги особливостей
застосування
окремих
до вищої освіти, як: доступність та моделей змішаного навчання в освітньому
інклюзивність; гнучкість для окремих процесі закладів фахової передвищої та
категорій здобувачів, які працюють, мають вищої освіти. Однак, віддаючи належне
дітей тощо; індивідуальна траєкторія проведеним дослідженням, зауважимо, що
навчання здобувача; впровадження дуальної реалії сьогодення вимагають вивчення не
освіти
[1].
Розглядаючи
підготовку лише тенденцій запровадження елементів
майбутніх учителів початкових класів з змішаного навчання як нової освітньої
позиції ефективного впровадження в парадигми, а й більш глобального
освітній процес педагогічного закладу дослідження
особливостей
підготовки
вищої освіти елементів дистанційного та майбутніх учителів початкової школи до
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застосування
змішаного
навчання
в
освітньому процесі нової української
школи.
Метою статті є дослідження теоретичних
основ упровадження змішаного навчання в
систему підготовки майбутніх учителів
початкової школи у
закладах фахової
передвищої та вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Реалії
ХХІ століття висувають нові вимоги до
системи
освіти
та
спричиняють
трансформацію
існуючих
освітніх
тенденцій в бік загальнодоступності та
відкритості якісної освіти для усіх категорій
суспільства. Як слушно зауважує Г. Ткачук
[2,
c.
8-9]
«…активний
розвиток
інформаційних технологій і швидка зміна
однієї інновації на іншу підтверджують той
факт, що технологічні вміння стають
непридатними для використання кожні 2-3
роки. Усталеність традиційної системи
освіти призводить до того, що випускники
закладів вищої освіти мають застарілі
знання та навички, що не співвідносяться з
реаліями професійної діяльності…» [2, c. 89]. Авторка також наголошує, що
технологізація
та
інформатизація
суспільства породжують нові уявлення про
освітні результати майбутніх педагогів,
яких неможливо досягнути в умовах
традиційної освіти.
Упровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), побудова
інформаційно-освітнього
середовища,
використання методів активного навчання,
проектних і дистанційних технологій
відкривають
нові
перспективи
для
підвищення
ефективності
навчального
процесу та сприяють розв‘язанню означеної
проблеми [2, c. 10].
На основі аналізу літературних джерел,
можемо стверджувати, що в умовах
сучасних освітніх реалій підвищити

ефективність освітнього процесу можна
шляхом упровадження змішаного навчання,
яке
дає
змогу
поєднати
переваги
традиційного та дистанційного навчання,
раціонально використати навчальний час,
покращити практично-технічну підготовку
за рахунок оптимального поєднання
онлайн-занять та занять в аудиторії.
Як свідчать результати моніторингу
пошукової системи Google засобами Google
Trends, за останні 5 років терміни «змішане
навчання» (blended learning) і «гібридне
навчання» (hybrid learning) англійською та
українською мовами не поширені (Рис.1).

Рис.1 Популярність пошукових термінів
«змішане навчання»(blended learning) і
«гібридне навчання» (hybrid learning)
англійською та українською мовами в
мережі Інтернет
Оскільки базовим поняттям нашого
дослідження
є
«змішане
навчання»,
актуальним
вважаємо
проведення
дефінітивного аналізу даного поняття.
Ми погоджуємося із думкою Г. Ткачук
[3, с. 86], котра слушно зауважує, що «...
визначення поняття «змішане навчання»
доцільно здійснювати на основі поняття
«навчання». Відповідно до трактування
поняття «навчання» в педагогічному
словнику [4, с. 223] визначаємо, що змішане
навчання – це цілеспрямований процес
передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і

Вісник 2022 83 №1(39)

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

способів пізнавальної діяльності людини,
заснований на поєднанні технологій
традиційного, комп‘ютерно-орієнтованого,
дистанційного та мобільно-орієнтованого
навчання.
На основі проведеного дефінітивного
аналізу,
в
подальшому
дослідженні
опорним вважатимемо визначення О
Базелюка [5, с. 106], який визначає змішане
навчання як «…гармонійне поєднання
дистанційної
форми
навчання
(для
опанування теоретичних знань) та реальної
практичної діяльності здобувачів освіти»,
що дасть «змогу використати переваги
дистанційного та традиційного навчання, а
також уникнути недоліків, які притаманні
кожній з означених форм…» [5, с. 106].
Нам імпонує думка О. Коротун, котра
слушно зауважує, що змішане навчання, за
своєю суттю, є результатом поєднання
моделей
традиційного
навчання
із
сучасними електронними технологіями, що
дають
змогу
дистанційної
взаємодії
учасників
освітнього
процесу
та
мобільності суб‘єктів навчання з метою
оптимізації
освітнього
процесу
та
підвищення якості освіти. Авторка вказує,
що з традиційного навчання важливе
значення має безпосередня взаємодія між
учасниками освітнього процесу віч-на-віч
(інтерактивні
семінари,
презентації,
практичні види діяльності тощо), в онлайнсередовище переходять не тільки пасивні
методи навчання (такі, як опрацювання
відеолекцій, питання для самоконтролю,
контрольні заходи, тести; симулятори,
ігрові формати вивчення матеріалу тощо), а
й активна мережева взаємодія (спільна
робота над документами, обговорення на
форумах, у соціальних мережах, на
вебінарах тощо). Крім того, змішане
навчання обов‘язково передбачає зворотний

зв‘язок зі здобувачем освіти на етапі роботи
поза аудиторією [6, c.240].
Дослідник І. Столяренко, вивчаючи
«Особливості
організації
змішаного
навчання у підготовці майбутніх учителів
інформатики»,
зазначає,
що
«…для
змішаного навчання характерний широкий
спектр вибору навчальних середовищ, що
дає змогу реалізувати принципи гнучкості
та мобільності такого навчання: аудиторія (з
можливістю
ігрової
діяльності,
використання інтерактивних дошок чи
фліпчартів тощо), мережа Інтернету (вебсайти, соціальні мережі, віджети тощо),
планшети та ноутбуки, мобільні телефони,
кишенькові персональні комп‘ютери...» [7,
с. 96].
Досліджуючи
засоби
організації
змішаного
навчання
при
вивченні
англійської
мови
за
професійним
спрямуванням, М. Прокопчук [8] зазначає,
що «… для змішаного навчання характерні
як традиційні засоби навчання (підручники,
посібники, графічні засоби (схеми, плакати
тощо), лабораторне обладнання, роздаткові
матеріали та технічні засоби навчання), так
і інноваційні, характерні для електронного
навчання (електронний підручник, бази
даних
(мультимедійних
ресурсів,
відеохостинги, електронні каталоги статей
тощо), інформаційно-пошукові системи
мережі Інтернету, прикладне програмне
забезпечення навчального призначення,
мережеві сервіси і додатки (соціальні
мережі,
соціальні
закладки,
сервіси
візуалізації
інформації:
майндмепінг,
інфографіка, сторітелінг, скрайбінг тощо,
сервіси
для
спільної
роботи
над
документами тощо))…» [8].
У науковій статті «Змішане навчання як
нова технологія підготовки майбутніх
інженерів-педагогів», автори Р. Горбатюк та
М. Ожга [9, с. 74], зауважують, що «…у
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процесі
змішаного
навчання
використовуються
традиційні
методи:
словесні (розповідь, пояснення, бесіда,
лекції,
інструктажі
тощо);
наочні
(ілюстрації, демонстрації, спостереження);
практичні (лабораторна робота, практична
робота, вправи тощо), однак за умови
дистанційної
взаємодії
вони
трансформуються у більш сучасні їх форми,
такі, як відеолекція, відеоконференція,
форум, чат – для словесних; презентації (у
форматі
мультимедіа-презентації,
скрайбінгу тощо), подкасти, відео – для
наочних; вебінари, віртуальні лабораторії,
віртуальні світи тощо – для практичних
методів…» [9, с. 74].
Як слушно зазначає О Кулинич [10, с.
80] «…методи навчання у процесі
змішаного навчання вибирають з огляду на
необхідність безпосереднього спілкування в
аудиторії чи онлайн – синхронні або
асинхронні – в зручному місці в зручний
час…» (Рис. 1.2) (О Кулинич [10, с. 80]).

Рис. 1.2. Синхронні та асинхронні
методи змішаного навчання (за матеріалами
Райнера Крецбурга [11])
Актуальною для нашого дослідження
вважаємо думку О. Литвин [12], яка
зазначає, що при організації освітнього
процесу
за
змішаним
навчанням
«…важливо правильно збалансувати всі
види навчальної діяльності здобувачів
освіти в такий спосіб, щоб найлегший для

засвоєння матеріал і відповідно посильні
практичні завдання здійснювалися поза
аудиторією самостійно, а решта матеріалів
та активностей, що вимагають додаткових
роз‘яснень, очної групової взаємодії тощо,
опрацьовувалися в аудиторії (чи в іншому
зручному
для
здійснення
взаємодії
місці)…» [12].
На основі аналізу літературних джерел
[10;12], можемо стверджувати, що для
змішаного
навчання
характерні
п‘ять
дидактичних особливостей:
1) події, що відбуваються у синхронній
взаємодії разом з викладачем (наприклад,
традиційні лекції, заплановані чати, вебінари,
відео конференції тощо);
2) самостійне навчання – діяльність
здобувача освіти, яка відбувається у
зручний для нього час і в зручному місці
(відеолекції, опрацювання літературних
джерел, як друкованих, так і веб-ресурсів,
опрацювання подкастів, заповнення онлайнформ із завданнями тощо);
3) співпраця – спільна діяльність
здобувачів освіти між собою, в результаті
якої обговорюється деяке питання чи навіть
створюється
спільний
проект/продукт
(наприклад, виконання проектної роботи,
обговорення у форумах, спільна робота над
створенням та редагуванням документів за
допомогою Інтернет-сервісів тощо);
4) оцінювання – визначення ступеня
засвоєння здобувачем освіти навчального
матеріалу (вікторини, тести, есе, ведення
особистих блогів тощо, при цьому такий
поточний контроль має особливо важливе
значення зокрема під час самостійного
вивчення матеріалу, адже за відсутності
контролю викладача
дає можливість
здобувачу освіти усвідомити необхідність
повторення того чи іншого фрагменту
матеріалу);
5) допоміжні матеріали – ресурси, що
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допомагають поглибитися у вивченні того
чи іншого моменту теми для тих, хто прагне
знати більше, або навпаки – для тих, хто
має прогалини при вивченні попередньо
необхідного матеріалу (гіперпосилання на
цікаві матеріали, форуми із запитаннями,
що часто виникають у здобувачів освіти при
вивченні
того
чи
іншого
модуля/теми/дисципліни,
довідники,
енциклопедії, словники тощо) [10;12].
Висновки. На основі проведеного
дослідження теоретичних основ організації
змішаного навчання, можемо стверджувати,
що принципи blended learning мають
поєднувати
традиційні
дидактичні
принципи, такі як природовідповідність,
науковість,
доступність,
наочність,
свідомість, активність, системність, зв‘язок
теорії з практикою, інтерактивність тощо,
так і специфічні для дистанційної взаємодії.
До них зокрема відносять: гнучкість та
адаптивність (вибір зручного для себе місця
і часу, засобів навчання, обсягу необхідного

для засвоєння теми матеріалу тощо);
можливість урахування індивідуальних
особливостей здобувачів освіти (варіації
змісту навчальних матеріалів, темпу та
засобів навчання тощо); мобільність
(можливість навчатися в зручний час у
зручному місці, вибираючи найбільш
доступні для себе засоби навчання);
забезпечення
захисту
інформації
(конфіденційність зберігання особистих
даних, безпечна передача даних тощо);
економічна ефективність (за рахунок більш
раціонального використання навчальних
приміщень, матеріально-технічної бази
тощо, можливості збільшення аудиторії
здобувачів
освіти),
використання
спеціалізованих технологій і засобів
навчання
(можливість
дистанційної
взаємодії передбачає необхідність доступу
до мережі Інтернету, спеціальних пристроїв,
таких, як комп‘ютер, мобільний телефон,
планшет тощо, а також програмного
забезпечення).
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нашої
роботи:
висвітлити невдалим. Осоромлений юнак покинув
здобутки
наших
спортсменів
на місце свого провалу, але його наздогнав
міжнародній арені.
фахівець
з
боротьби
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богатирями-борцями, роки, вивів його на циркові арени Росії,
важкоатлетами, боксерами. Серед них були Франції, Італії, Бельгії. Прізвище В.Куценка
чемпіони і рекордсмени світу, Європи, відтепер знаходиться на першому місці
переможці Олімпійських ігор та інших численних афіш. У подальшому у нього
великих міжнародних змагань.
була зустріч з чемпіоном чемпіонів Іваном
На початку ХХ століття в Україні Піддубним.
Після
майже
години
почали проводитись змагання з важкої напруженої боротьби була зафіксована
атлетики та боротьби. До Подільської нічия. Були зустрічі з іншими відомими
губернії тоді приїжджали знамениті борцями. Так у 1909 році на чемпіонаті
спортсмени того часу – перший український світу з французької боротьби у Кишеневі
рекордсмен світу зі штанги Костянтин Василь подолав відомого борця – чемпіона
Павленко, київські лікарі В.К.Крамаренко світу – Ганса Дікмана.
та А.К.Анохін. Саме вони були першими
Був Куценко не лише борцем. Великою
засновниками і тренерами гуртків важкої популярністю користувалась його циркова
атлетики на Поділлі.
програма, особливо трюк «Людина – міст»,
Боротьба. Першим подолянином – де Куценко тримав на руках платформу, по
чемпіоном світу з боротьби на початку ХХ якій проїжджали вантажівки та легковики з
століття був Василь Якович Куценко. пасажирами, чи «Людина – кувадло», коли
Народився В.Куценко у 1886 році в селі на його грудях розбивали молотком кам‘яні
Петрашівці Теплицького району.
брили вагою до 8 центнерів.
У 1905 році Василь разом зі своїми
Василь
Куценко
нагороджений
однолітками-односельчанами подався до десятками медалей, дипломами, грамотами,
Одеси, де почав працювати вантажником. призами, званням чемпіона. Останню
На стрункого юнака з великими біцепсами перемогу він отримав у 1940 році в
звернули увагу любителі французької Дзержинську. Закінчивши свою спортивну
боротьби, котрі були поціновувачами цього кар‘єру, видатний борець повернувся в
видовища і запропонували Василеві рідне село Петрашівку, де і провів останні
спробувати свої можливості на арені цирку. роки. Помер Василь Якович Куценко у 1971
І така нагода трапилася. В Одесу в черговий році.
раз приїхав цирк у складі якого були відомі
Першою чемпіонкою світу серед жінок
борці-професіонали.
Довго
вагаючись, була Марія Якимівна Ковач. Марія Ковач
молодий Куценко піднявся на борцівський народилася у 1898 році в Гнівані в сім‘ї
підмосток. Деб‘ют В. Куценка був робітника-цукровара.
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У 1913 році трапилась біда – батько став
інвалідом і 7 дітей залишились без засобів
для існування. П‘ятнадцятирічна Марія в
пошуках заробітку поїхала до Одеси, де
сподівалась влаштуватись вантажницею в
порту, але за рекомендацією своєї подруги
подалась до Петербурга, де зустрілась з
фахівцями французької боротьби. Вродлива
дівчина справила приємне враження на
знавців
жіночого
спорту.
Марії
запропонували стати професіоналкою з
боротьби. Дуже швидко Марія стає
сенсацією, кумиром публіки. Спортивний
журнал «Геркулес» за 1914 рік писав: «У
цирку Мартиненка великим успіхом
користується приваблива Ковач, яка була
непереможна і отримала приз за красу
статури. В Києві Марія здобула перемогу
над тодішньою чемпіонкою світу Кармен
Гільярді з Ревеля і стала чемпіонкою світу.
На початку Першої світової війни Ковач
переїхала до Жмеринки, вчилась на
місцевих курсах медсестер, які організував
майбутній президент Академії наук України
Д.К.Заболотний.
У
повоєнні
роки
працювала акушеркою, вийшла на пенсію у
1959
році.
Разом
з
чоловіком
О.А.Вербовенком мешкала у рідній Гнівані,
згодом у Дашеві, Вінниці. Чемпіонка світу з
жіночої боротьби Марія Ковач померла у
1973 році.
Одним із найсильніших радянських
атлетів-важковиків у 40-60 роках був
Олександр Мазур. Шлях у спорт О.Мазур
розпочав після виступів на борцівських
аренах, де перемагав багатьох популярних
циркових борців. Народився О.Мазур у селі
Попівка (тепер Широке) поблизу Бару.
Місцем початку занять боротьбою став
Херсон.
У 1939 році О.Мазур зустрічався з
сильнішими борцями країни, а чемпіоном
став лише через п‘ять років. У 1944 році,

здобувши вісім перемог, вдруге отримав
звання чемпіона у дні Перемоги над
фашизмом. У складі збірної команди країни
О.Мазур їде у західнонімецьке місто
Карцерус і стає чемпіоном світу. Чемпіони
СРСР і світу – вихованці О.Мазура: Георгій
Вершинін, Анатолій Рощин, Анатолій
Колесов, Валерій Анісімов. Учні О.Мазура
надійно несли естафету незгасимої слави
богатирів землі радянської й примножували
її на аренах країни і світу.
У
краєзнавчому
музеї
Барської
середньої школи №4 і у Вінницькому музеї
спортивної слави є стенди, присвячені
О.Г.Мазуру. Люди старшого покоління
пам‘ятають це прізвище. Вони пишаються
своїм земляком, який давно змінив родову
приписку із села Попівка на московську.
Продовжив кращі борцівські традиції
Вінниччини Анатолій Бондаренко
–
п‘ятиразовий чемпіон Європи з боротьби
самбо і дзюдо. Чотиринадцятирічним
юнаком доля звела його з майбутнім
заслуженим тренером України Абатієм
Львовичем Леонердовим. Невідомо, як би
склався спортивний шлях, коли б я не
зустрівся з цією чудовою людиною і
терпеливим, вмілим тренером – писав
пізніше заслужений майстер спорту –
Анатолій Бондаренко. Варто нагадати, що
А.
Бондаренко
одним
із
перших
спортсменів області удостоївся високого
звання «заслужений майстер спорту».
Пізніше А.Бондаренко стає чемпіоном
СРСР з боротьби самбо у середній вазі. А
трохи згодом став займатися боротьбою
дзюдо.
Особливою
сторінкою
в
історії
вітчизняного спорту стала поїздка збірної
команди Радянського Союзу на першість
Європи з боротьби дзюдо. Передставники
двадцяти країн виборювали золоті медалі.

Вісник 2022 89 №1(39)

ВІДОМІ ІМЕНА

Саме тоді радянські спортсмени стали
чемпіонами Європи.
На чемпіонаті континенту 1963 року у
Берліні А.Бондаренко стає чемпіоном у
особистому заліку, із семи поєдинків
переміг у п‘яти і став чампіоном Європи у
середній вазі. Пізніше на рахунку
А.Бондаренко було багато перемог – на
першостях України, СРСР, Європи.
Важка атлетика. Першим вінницьким
спортсменом, який став рекордсменом
світу,
був
Анатолій
Аполонович
Житецький. Він народився у 1936 році у
сім‘ї робітника. Після закінчення війни
Анатолій всупає до першого класу
вінницької школи №8, у якій пізніше
навчався олімпійський чемпіон Петро
Король. З 1954 року займається легкою
атлетикою, а саме метанням диска і
штовханням ядра, в один час йому належав
рекорд області з цього виду легкої атлетики,
але зустріч з відомим спортсменом, а
згодом тренером з важкої атлетики Василем
Івановичем Бобом привела його до занять
саме цим видом спорту.
У
1956
році
у
Вінницькому
педагогічному
інституті
відкривається
факультет фізичного виховання, куди
поступають кращі випускники ДЮСШ не
тільки вінницької, а й інших областей –
переважно Житомирської і Хмельницької.
Серед них і Анатолій Житецький. Саме тут
вирішилась доля талановитого спортсмена,
він повністю перейшов із легкої атлетики у
важку. У цьому ж році А. Житецький
встановлює свій перший рекорд області,
піднявши в сумі триборства вагу 395
кілограмів, а згодом 415 кілограм,
виконавши норму майстра спорту СРСР.
Разом зі своїм рекордом світу у жимі
Анатолій стає чемпіоном України серед
спортсменів, вага яких не перевищує 82,5
кг, з результатами, відповідно: жим - 145

кг., ривок - 122,5 кг., поштовх 157, а в сумі
– 425 кг.
Звання найсильнішого в Україні він
підтвердив у наступні 1959 і 1960 роки, а у
1961 році завойовує бронзову медаль.
За час виступів у середній ваговій
категорії встановлює 7 рекордів республіки,
три з яких перевищували світові. Свій
перший рекорд світу відібрано у відомого
американця олімпійського чемпіона Томмі
Коно, який встановлено у 1958 році на
всесоюзних змаганнях у місті Казані.
Пізніше Анатолій вижимає 153, 5 кг., і
поліпшивши рекорд Василя Степанова на
0.5 кг., перейшов у наступну вагову
категорію – до 90 кг.
У розквіті своїх творчих сил Анатолія
Житецького
передчасно
не
стало…
Передчасно перестало битися серце чудової
людини, талановитого спортсмена, тренера,
батька двох синів і дочки. На честь його
пам‘яті проводиться всеукраїнський турнір
важкоатлетів. Його гідно наслідують
вінниччани, серед яких і його учень –
рекордсмен світу – Сергій Дідик.
Другим
штангістом,
який
став
рекордсменом
світу і
Олімпійським
чемпіоном був Петро Король. П. Король
народився у 1941 році на Уралі в с. Броди
Челябінської області.
Невдовзі після закінчення війни Петро
переїхав до Вінниці. Свою спортивну
біографію розпочав у школі №8 у 1955, де
його помітив учитель фізики Василь
Іванович Боб, котрий у ті роки сам
готувався до республіканських змагань зі
штанги і готував молодь у динамівському
залі в школі юного важкоатлета, куди
прийшов чотирнадцятирічний юнак. Через
два з половиною роки Петро Король
встановлює рекорд республіки, стає
чемпіоном. Разом з Королем тренується
майбутній рекордсмен світу Анатолій
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Житецький. 1958 рік став особливим для
обох спортсменів П.Короля і А.Житецького,
перший вперше виконав норматив майстра
спорту,
а
Анатолій
Житецький
встановлював рекорд світу, відібравши його
у знаменитого Томмі Коно.
Проходять роки. Петро Король 18 років
не сходить з важкоатлетичного помосту.
1972 рік, особистий чемпіонат СРСР, на
якому вирішувалось, хто їде на Олімпійські
ігри. Петро Король перемагає з новим
рекордом Радянського Союзу, але на
Олімпіаду у Мюнхен їде Киржинов, як
молодший, перспективніший, він, до речі,
став чемпіоном Олімпіади.
На наступних змаганнях – Чемпіонаті
світу у далекій Манілі П.Король перемагає
усіх своїх суперників, в тому числі і
Киржинова, і вперше стає чемпіоном світу.
На останніх і найбільш важливих змаганнях
- Олімпійських іграх у М‘юнхені, Петро
Король у боротьбі зі своїм грізним
суперником
–
поляком
Збігневом
Кочмариком, 35-річний Петро Король
посідає почесне друге місце. Срібна медаль
– достойна нагорода львів‘янину з
вінницької школи Василя Боба за
направленість і справжню любов до важкої
атлетики.
Тим часом надійшло повідомлення, що
Міжнародна федерація важкої атлетики,
переглянувши
результати
змагань
у
Монреалі, дійшла висновку, що в легкій
ваговій категорії переможець порушив
встановлені
правила
з
допінгового
контролю. Таким чином велика золота
медаль
Олімпійських
ігор
повинна
належати Петру Королю. Так у Петра
Короля у сімейній колегії з‘явилась ще одна
–
найдорожча
–
золота
медаль
Олімпійського чемпіона.
Наступним рекордсменом світу став
Сергій Михайлович Дідик.

Народився Сергій Дідик у селі Балині
Літинського району. Після закінчення
восьмирічної школи їде до Вінниці і вступає
до профтехучилища при заводі імені 60річчя Жовтня. Тут познайомився із
рекордсменом світу Анатолієм Житецьким,
який взяв його під свою опіку. На перших
змаганнях – першості області серед своїх
ровесників Сергій впевнено перемагає, а
через рік на республіканських змаганнях на
приз ДСТ «Локомотив» виконує норматив
першого спортивного розряду.
Після призову на дійсну військову
службу він потрапляє до Львівського клубу
армії, в колектив, котрий має хороші
важкоатлетичні традиції. Тут тренувались
кращі важкоатлети Вінниччини: Петро
Король,
Анатолій
Майданюк,
Іван
Лозовський, Віктор Вікторов, Володимир
Краснобаєв.
Вересень 1981 року. Міжнародні
змагання на «Кубок Дружби». Для Сергія це
був перший старт на міжнародному
помості, який приніс йому третє призове
місце. Це був безперечний успіх. При
врученні нагород він став поруч з
чемпіоном світу Анатолієм Писаренком та
рекордсменом
світу
Володимиром
Марчуком. Але найбільшого успіху Сергій
Дідик добився 31 липня 1983 року на
Олімпійському помості у Москві. У цей
день розігрувались медалі і командні місця
на VIII Спартакіаді народів СРСР у
штангістів,
особиста
вага
яких
перевищувала 110 кг. Тут був встановлений
світовий рекорд у поштовху 261 кг., що на
0.5 кг., перевищує світове досягнення
динамівця з Києва, чемпіона світу Анатолія
Писаренка.
Пізніше С.Дідик посідав призові місця
на чемпіонатах і кубках світу.
Таким чином, Вінниччина дала путівки
у великий спорт важкоатлетам: першому з
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них Анатолію Житецькому – рекордсмену
світу у жимі двома руками; Петру Королю –
рекордсмену світу, чемпіону СРСР, Європи,
світу, чемпіону Олімпійських ігор; Сергію
Дідику – рекордсмену світу, призеру СРСР,
світу.
На
цьому
успіхи
вінницьких
важкоатлетів не закінчуються.

Нещодавно талановита спортсменка
Мар‘яна Шевчук, виступаючи на чемпіонаті
світу, встановила новий рекорд світу у жимі
лежачи двома руками, показавши результат
133 кг. (її особиста вага становить 55 кг.).
Таким здобуткам вінницьких силовиків
могли б позаздрити багато країн світу.
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Стаття надійшла до редакції
22 грудня 2021
МИНУЛЕ ТА НОВІ ЗВЕРШЕННЯ
ОБЛАСНОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
КЗВО «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
УДК 373.5(477.44)ВГПК
РОМАНУХА Ю. В., КУШКО І. С.,
вихователі Обласного наукового ліцею-пансіону
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень –
тяжких переживань, зусиль,
безсонних ночей і багато, багато думок.
Я. Корчак
ХХI століття – це смуга складних та
суперечливих
трансформацій,
які
охоплюють
економічні,
соціальнополітичні, духовно-моральні підвалини
соціального життя. Тому перед педагогами
стоїть важливе завдання – врахувати наявні
в суспільстві кризові явища в організації
навчально-виховної роботи на сучасному
етапі розвитку держави.
В умовах, коли кожен заклад освіти
намагається залучити до навчання кращу
молодь,
коли
перспективи
здобуття
незалежного рівня знань, умінь і навичок

забезпечують перспективу отримання вищої
освіти і тим самим відкрити шлях до
європейського рівня освіти, до можливостей
кожної молодої людини запропонувати себе
на європейському ринку праці, саме імідж
навчального закладу в певній мірі визначає
попит батьків на освітянські послуги,
визначає престижність і популярність
навчального закладу на освітянському рівні.
Маючи високий професійний рівень
педагогів, підтримку з боку тренерського
складу, відповідну матеріальну базу, ми
намагаємось вийти на новий рівень надання
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освітніх
послуг,
чим
забезпечуємо
перспективи
наших
вихованців.
Педагогічний колектив ліцею у своїх
професійних прагненнях, творчому пошуку
допомагає ліцеїстам знайти себе в житті,
пробудити й розвинути потенційні здібності
кожного, підштовхнути до самостійного
вдосконалення.
Наш ліцей на початку свого існування
був інакшим: за профілями навчання, за
віковим цензом, з іншими умовами
навчання та проживання. Часи змінюються,
змінюються
потреби
суспільства,
змінюються пріоритети щодо профільної
підготовки. Незмінним залишається лише
бажання педагогічного колективу йти в
ногу з часом, передбачати наступні кроки й
тенденції розвитку освітньої галузі.
Пригадаймо історію створення закладу.
На виконання Указу Президента України
«Про підтримку здібної та обдарованої
молоді» у 2000 році при Вінницькому
державнoму педагогічному університеті
імені
М. Коцюбинського був
створений Обласний гуманітарний ліцейінтернат за напрямами підготовки «Фізична
культура»
та
«Фізико-математичні
дисципліни» з ліцензованим обсягом 100
осіб, який фінансувався коштом обласного
бюджету. Проте у 2004-2005 навчальному
році ректорат університету ініціював
закриття ліцею-інтернату.
З метою збереження даного закладу
рішенням сесії Вінницької обласної Ради
від 25.03.2005 р. № 789 Обласний ліцейінтернат було реорганізовано і передано
Вінницькому
гуманітарно-педагогічному
коледжу на правах структурного підрозділу
без права юридичної особи.
У
2006
році
відбулося
перепрофілювання закладу за напрямами
підготовки
«Суспільно-гуманітарні
дисципліни», «Філологічні дисципліни»,
«Фізична культура» .

У 2019 році відповідно до рішення
засідання педагогічної ради коледжу
(протокол №4 від 20 березня 2019 року) та
за погодженням з Департаментом освіти і
науки Вінницької обласної державної
адміністрації правонаступником Обласного
ліцею-інтернату стає Обласний науковий
ліцей-інтернат Комунального закладу вищої
освіти
«Вінницький
гуманітарнопедагогічний коледж».
Протягом згаданого періоду зі стін
закладу вийшло 23 медалісти. У ліцеї
навчалися 12 майстрів спору міжнародного
класу, 63 майстри з різних видів спорту та
понад 80 КМС.
Сьогодні Обласний науковий ліцейінтернат Комунального закладу вищої
освіти
«Вінницький
гуманітарнопедагогічний коледж» – це загальноосвітній
заклад інтернатного типу, який забезпечує
здобуття учнями 8-11 класів базової та
повної загальної середньої освіти за
академічними профілями та роботу з
обдарованими
дітьми.
Навчання
здійснюється
за
такими
напрямами:
філологічний, спортивний, технологічний
(інформаційний), загальноосвітній. Робота
закладу здійснюється згідно з документами
Міністерства освіти і науки України.
Навчально-виховний процес організовано
так, щоб дати можливість учням розвинути
свої потенційні здібності та поглиблено
вивчити профільні дисципліни. Різноманітні
спецкурси відкривають можливість для
вивчення й аналізу ширшого кола тем,
сприяють підготовці ліцеїстів до навчання в
коледжі та закладах вищої освіти.
Ключовою
фігурою
у
створенні
освітнього середовища закладу освіти є,
звичайно, директор. Наш заклад може
тільки пишатися тими людьми, які
працювали й працюють у ньому зараз.
Вагомий внесок у створенні закладу зробив
перший директор ліцею – Явтушенко М. І.
(2000-2006) – майстер спорту СРСР з легкої
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атлетики, «Відмінник освіти України», у
минулому директор ДЮСШ, старший
викладач Інституту фізичного виховання і
спорту ВДПУ, а зараз інструктор-методист
ДЮСШ «Колос».
Його справу успішно продовжила
Рубан О. Г. (2006-2017) – вчитель вищої
категорії, старший вчитель, «Відмінник
освіти України», директорка з цікавим
підходом у організації роботи закладу.
Організацію навчально-виховного процесу
ліцею на основі новітніх науковометодичних засад продовжив «генератор
змін» Крижановський А. І. (2018-2020) –
кандидат педагогічних наук. З 2020 року
діяльність закладу спрямовує шляхом
високих, духовних, моральних цінностей
Білоус Л. П. – спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель.
Досягти успіхів у навчанні учням
допомагають досвідчені педагоги ліцею та
викладачі коледжу, які прагнуть, щоб
навчальний заклад залишався світлим
храмом науки та людяності: Бузенко І. Л.
(кандидат педагогічних наук, викладач
хімії); Гончарук В. С. (вчитель української
мови і літератури, зарубіжної літератури,
спеціаліст вищої категорії, вихователь
ліцею); Горбата Л. Ф. (вчитель фізичної
культури, спеціаліст вищої категорії,
вихователь ліцею); Гуляс Н. М. (вчитель
трудового навчання, спеціаліст вищої
категорії, вихователь-методист, вихователь
ліцею,); Катеринюк Г. Д. (вчитель
математики,
фізики,
інформатики,
спеціаліст
вищої
категорії,
доктор
філософії); Козлова О. О. (вчитель історії,
правознавства, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель); Кузьминський О. В.
(кандидат педагогічних наук, викладач
інформатики і комп‘ютерної графіки);
Кушко І. С. (вчитель історії, правознавства,
спеціаліст I категорії, вихователь ліцею);
Матвієнко Н. А. (вчитель української мови і
літератури,
зарубіжної
літератури,

спеціаліст II категорії,); Павліченко Л. В.
(вчитель іноземної мови, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач); Романуха Ю.
В. (вчитель української мови і літератури,
зарубіжної літератури, спеціаліст вищої
категорії, вихователь ліцею); Ткачук Г. Г.
(вчитель біології, географії, хімії, спеціаліст
вищої категорії).
Педагогічний колектив ліцею вбачає
своє головне завдання в пошуку й
цілеспрямованому відборі здібних юнаків і
дівчат з усієї Вінницької області з метою
їхньої підготовки з суспільно-гуманітарних
і філологічних дисциплін, поглибленому
вивченні іноземних мов та високих
досягнень у сфері фізичного виховання та
спорту.
Так, на III Міжнародній виставці
«Сучасні
заклади
освіти
–
2012»
педагогічний колектив було нагороджено
дипломом за активну роботу з модернізації
освіти.
Педагогічний колектив ліцею вважає,
що робота з обдарованими учнями є одним
з головних напрямків діяльності сучасного
навчального закладу. Ми пишаємося своїми
талановитими
учнями,
імена
яких
неодноразово зустрічаються серед призерів
Всеукраїнських
конкурсів, змагань
та
олімпіад. Ліцеїсти нашого закладу під
керівництвом координатора Ткачук Г. Г.
щорічно беруть участь у Міжнародній
природознавчій грі «Геліантус», яка
проводиться у всіх загальноосвітніх
навчальних закладах серед учнів 1-11
класів. У 2020 році наші ліцеїсти у
супроводі вчителя Ткачук Г. Г. стали
безпосередніми учасниками фінального
етапу конкурсу «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020» у
номінації «ХІМІЯ».
Обласний науковий ліцей-інтернат
Комунального закладу вищої освіти
«Вінницький
гуманітарно-педагогічний
коледж» – це сучасний заклад, який
задовольняє пізнавальні інтереси дитини,
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плекає творчу особистість, створює умови
для
повноцінного
інтелектуального,
творчого, морального, духовного
та
фізичного
розвитку
дитини,
її
самореалізації .
Позакласна та позашкільна робота в
ліцеї дещо відрізняється від традиційної
роботи у загальноосвітніх школах. Адже
понад 50 % ліцеїстів у позаурочний час
відвідують спортивні секції, у середньому
20 % перебувають на змаганнях та
тренувальних зборах.
Виховна робота будь-якого закладу
освіти є важливою складовою його
успішного функціонування. У ліцеї ця ланка
є
результативною
завдяки
високопродуктивній
роботі
наших
вихователів і класних керівників. Саме вони
використовують різні форми роботи, які
створюють умови для розвитку кожного
ліцеїста, сприяють формуванню вмінь
співробітництва, спонукають до виховання
кращих рис характеру, розвитку їх талантів
та здібностей.
Життя ліцею – це не лише якісний
навчальний процес, а ще й цікаве та
корисне
дозвілля:
науково-пошукова
робота,
художня
самодіяльність,
волонтерська робота, гуртки, олімпіади,
спортивні секції, креативні виховні заходи,
зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання,
конкурси і, звичайно, ПЕРЕМОГИ у
всьому.
Для вирішення проблем, реалізації
завдань напруженого сьогодення сучасна
людина
має
бути
загартованою,
максимально здоровою, постійно розвивати
й вдосконалювати свої фізичні можливості.
Найбільш оптимальні умови для
забезпечення максимального фізичного
розвитку учнів, виховання талановитих
спортсменів дають заняття у різноманітних
спортивних секціях (футбол, акробатика,

бокс, греко-римська та вільна боротьба,
сумо, дзюдо, веслування на байдарках та
каное) з кращими тренерами нашого міста.
Велика вдячність їм за особистий внесок у
розвиток спортивних здобутків дітей, які є
учнями нашого закладу. Висловлюємо
глибоку пошану і вдячність Базалицькому
В. А., Дудніку О. В., Фролову О. М.,
Бесарабові О. М., Загоруйко М. М.
Квятковському О. К., Гайдаржі О. З.,
Бобрівському А. А., (футбол), Кметь В. А.
(веслування), Кулібабі О. П., Петрику І. А.,
Бєлусі В. І. (греко-римська боротьба),
Бугаєву О. А. (греко-римська боротьба),
Малініній Л. Ю. (акробатика), Даіаурі В.
Ш., Даіаурі В. В. (вільна боротьба, дзюдо,
сумо), Москвіну А. Є. (легка атлетика) та
іншим.
Учні та випускники ліцею мають
численні
спортивні
перемоги,
є
неодноразовими призерами різноманітних
турнірів та змагань, районних та міських
конкурсів
з
різних
видів
спорту,
примножуючи славу нашого закладу.
НАША СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ
Випускниками нашого закладу є
майстри спорту міжнародного класу з
різних видів спорту.
Бичков Ігор – випускник 2014 року
(Бронзовий призер Чемпіонату Світу з
греко-римської боротьби (2019, Казахстан),
чемпіон Міжнародних турнірів з грекоримської боротьби (2019, Грузія; 2018,
Іспанія; 2019, Естонія), Майстер спорту
України міжнародного класу з грекоримської боротьби (МСУМК), срібний
призер Кубку України з греко-римської
боротьби (2021, Черкаси), багаторазовий
призер чемпіонатів та кубків України).
Бугаєв Ілля – випускник 2014 року
(Чемпіон Міжнародних турнірів з грекоримської боротьби (2019, Грузія; 2018,
Іспанія; 2019, Естонія), Майстер спорту
України
з
греко-римської
боротьби,
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багаторазовий призер чемпіонатів та кубків
України).
Вихованець Олена – випускниця 2019
року (Майстер спорту міжнародного класу
зі спортивної акробатики (МСУМК),
бронзова призерка Кубку світу зі
спортивної акробатики (2019, США), срібна
призерка
Чемпіонату Європи
(2017,
Польща), срібна призерка Кубку України зі
спортивної акробатики серед дорослих).
Гаврищук Ганна – випускниця 2017
року (Бронзова призерка Чемпіонату
Європи з сумо (2019, Естонія), Майстер
спорту України з боротьби та сумо).
Головащенко Роман – випускник
2004 року (Український боксер. Має 3
пояси Інтерконтинентального чемпіона за
версією IBO, пояс чемпіона світу за версією
GBC, пояс Інтерконтинентального чемпіона
за версією WBC-А, пояс чемпіона Європи
за версією IBF).
Гребенчук Ірина – випускниця 2019
року (Бронзова призерка Чемпіонату світу з
сумо (2019, Японія), багаторазова чемпіонка
та призерка Чемпіонатів Європи з сумо
(2019, 2020, Польща), чемпіонка України з
вільної боротьби (2020, Харків), Майстер
спорту України з вільної боротьби, Майстер
спорту України з сумо.
Даіаурі Важа – випускник 2014 року
(Бронзовий призер Чемпіонатів світу з сумо
(2015, Японія; 2018, Тайвань; 2019, Японія),
багаторазовий
чемпіон
та
призер
Чемпіонатів Європи з сумо, багаторазовий
призер Чемпіонатів України з вільної
боротьби, Заслужений майстер спорту
України з сумо, Майстер спорту України з
вільної боротьби).
Дейнега Ярослав – випускник 2021
року (Срібний призер Міжнародного
турніру зі стрибків на акробатичній доріжці
(2019, Польща), бронзовий призер Кубку
України, бронзовий призер Чемпіонату
України).

Заморський Артем – випускник 2017
року (Чемпіон Міжнародних турнірів (2017,
Ізраїль; 2018, 2019, Естонія; 2020,
Молдова),
багаторазовий
призер
чемпіонатів та кубків України, Майстер
спорту України з греко-римської боротьби).
Зімін Максим – випускник 2018 року
(Чемпіон Міжнародного турніру з дзюдо
(2019,
Словаччина),
срібний
призер
Міжнародного турніру з дзюдо (2018,
Словенія), бронзовий призер Міжнародного
турніру з дзюдо (2019, Хорватія), Майстер
спорту України з боротьби самбо, КМС з
боротьби дзюдо).
Краковецький Андрій – випускник
2015 року (4 місце на чемпіонаті Європи з
легкої атлетики, переможець Міжнародної
матчевої зустрічі з легкої атлетики серед
юніорів (2019, Білорусь), переможець
Балканських ігор (2019, Туреччина),
срібний призер Міжнародного турніру з
легкої атлетики (2016, Білорусь), бронзовий
призер Балканських ігор з кросу (2018,
Румунія), Майстер спорту України з легкої
атлетики, багаторазовий чемпіон України з
легкої атлетики).
Кушнір Володимир – випускник 2017
року (Бронзовий призер Чемпіонату Європи
з боксу (2021, Болгарія), срібний призер
Чемпіонату України з боксу (2020,
Хмельницький),
чемпіон
міжнародних
змагань з боксу, Майстер спорту України з
боксу).
Нікітінська Олена – випускниця 2017
року (Чемпіонка світу з пляжної боротьби
серед юніорок (2021, Румунія), призерка
Чемпіонату Європи з пляжної боротьби
серед юніорок (2021, Греція), дворазова
чемпіонка Європи з боротьби сумо,
бронзова призерка Кубку Європи з
боротьби
сумо
(2021,
Угорщина),
багаторазова чемпіонка та призерка Кубків
України з вільної боротьби, Майстер спорту
України з вільної боротьби).
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Петров Олег – випускник 2018 року
(Бронзовий призер Чемпіонату світу з
веслування (2019, Чехія), Майстер спорту
України з веслування на байдарках і каное).
Хижняк Ірина – випускниця 2019 року
(Майстер спорту міжнародного класу зі
спортивної
акробатики
(МСУМК),
бронзова призерка Кубку світу зі
спортивної акробатики (2019, США), срібна
призерка
Чемпіонату Європи
(2017,
Польща), срібна призерка Кубку України зі
спортивної акробатики серед дорослих).
Івасик Євген – Майстер спорту
України з веслування на байдарках і каное,
17-разовий чемпіон України, багатократний
призер України.
Хоменський Владислав – український
спортсмен, легкоатлет, чемпіон України з
бігу на 800 метрів у приміщенні (2021,
Суми).
Брацюнь Дмитро, Дідичук Дмитро,
Коваленко Артем, Лізавенко Віталій,
Сауляк Василь, Ставнійчук Богдан
входять до основного складу футбольної
команди «Блохіна-Бєланова» м. Вінниці,
учасники Чемпіонату України вищої ліги

серед ДЮФЛ (3 місце); учасники
Чемпіонату області (вища ліга 1 місце);
переможці Чемпіонату міста Вінниці (1
місце); учасники численних всеукраїнських
турнірів.
Педагогічний колектив ліцею активно
підтримує наших учнів у спортивних
здобутках, саме тому вони успішно стають
студентами нашого коледжу та намагаються
підтримувати
заклад
на
сходинці
спортивного п‘єдесталу.
Саме з такого розмаїття подій і
складається нетлінна історія Обласного
наукового ліцею-інтернату Комунального
закладу
вищої
освіти
«Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж», який у
2020 році відсвяткував свою 20 річницю
діяльності.
Сьогодні, мабуть, таким і має бути
життя закладу освіти – наповнене цікавими
історіями,
незабутніми
починаннями,
креативними
ідеями,
зворушливими
зустрічами,
виваженими
рішеннями,
мудрими
вчинками
та
щирими
переживаннями.
Успішних нам нових звершень !!!
Стаття надійшла до редакції
20 грудня 2021

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ І ПИСЬМЕННИК
СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
УДК 821.161.2.09Сковорода
КЛАПКО С.В.,
викладач кафедри української філології
КЗВО “Вінницький гуманітарно – педагогічний коледж”
Annotation. The article is dedicated to the great Ukrainian philosopher, humanist, poet
Hryhoriy Savych Skovoroda. Life and creative path are revealed. Frying pan surprised
contemporaries with versatile talent, encyclopedic knowledge. He taught to treat his own life and
the lives of others as the highest value.
Key words: ancient Ukrainian literature; working people; belief in truth, science, the power
of the human mind; "Related work".
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Постановка проблеми. Минуло багато
часу, як самобутній письменник Григорій
Сковорода ходив по землі. Проте голос його
не стихає, а все дужчає. Його заповіді
справедливості,
добра,
людяності,
працьовитості знаходять відгук і в наших
серцях.
Ще за життя Сковороду називали
―українським Сократом‖, ―українським
Горацієм‖, бо він значно розвинув на
Україні філософію, літературу, педагогіку.
У своїх творах Сковорода оспівував
природу України, її працьовитих людей,
прагнення до щастя й волі, висміював панів
за їх паразитизм, за знущання з народу. А
ще він проголосив людину та її волю
найвищою цінністю.
На жаль, за його життя не було
надруковано
жодного
твору.
Проте
сковородинівські
поезії
швидко
поширювалися на Україні вустами народу.
Гостре непідкупне слово Сковороди в
моторошній темряві кріпосницької сваволі
спалахувало чистим вогнем і торувало
стежку народному щастю. Митець цілком
справедливо вважав, що щасливим може
бути тільки той народ, в якого щаслива
кожна особа.
Мета статті: ознайомити з життєвим і
творчим шляхом Г.Сковороди – філософа,
просвітителя, поета, висвітлити яскраві
сторінки життя, ідеї, пошуки та прагнення
одного з найкращих синів України;
спонукати до роздумів над важливими
життєвими проблемами.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій. Першим, хто написав розлогий
життєпис філософа, що й досі залишається
важливим джерелом для вивчення його
життя і творчості, був його учень і друг М.
Ковалинський
(―Житіє
Григорія
Сковороди‖).

Д. Багалій і В. Ерн доповнили життєпис
біографічними відомостями, яких бракувало
у М.Ковалинського . Спогади сучасників
письменника про його шкільні роки за часів
І.Срезневського подано в книзі Д. Багалія в
примітках у перекладі українською мовою.
Серед дослідників життєвого і творчого
шляху Григорія Сковороди – відомі
українські
вчені:
Ю.
Барабаш,
Л.
Махновець, І. Пінчук, М. Попович, Л.
Ушкалов, Г. Хоткевич, Д. Чижевський, В.
Шевчук, В. Шинкарук.
Творчість Г. Сковороди цікавила і
вчених Європейського Заходу та США,
зокрема, ще 1928 р. в Берлінському
університеті
захищалась
дисертація
―Григорій Сковорода‖ (1722 – 1794). В
статті дослідниці з Мюнхена Д. ТетериноїБлохин ―Деякі дані про родовід та оточення
Г.С. Сковороди‖ йдеться про лист з архіву
д-ра Д. Олянчина (УВУ) від 16.12. 1962 р.,
де вчений подає теми викладів на зимовий
семінар 1962/63, серед яких зазначалася
тема: ―До питань про перебування
Г.
Сковороди у Слобідській Україні‖. В
Америці 1990 р. вийшли байки і афоризми
Г. Сковороди з біографією митця та
аналізом його творчості.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
На
заключному
етапі
розвитку давньої української літератури
художньою вершиною ознаменувалась
творчість Григорія Савича Сковороди,
славнозвісного філософа і письменника.
Маючи на увазі його вершинне, епохальне
значення, Іван Франко писав: ―Григорій
Сковорода – поява вельми помітна в історії
розвою українського народу, мабуть, чи не
найзамітніша з усіх духовних діячів наших
18 століття‖. ( Записки наукового
товариства ім.. Шевченка, - т. 5 – кн.. 1 –
Львів, 1895. С.79).
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Могутній талант Григорія Сковороди
зробив великий вплив на подальший
розвиток письменства. Його справедливо
називають предтечею нової української
літератури, ім‗я українського філософа і
письменника знане, любиме в країнах
слов‗янського
світу.
Відзначення
за
рішенням ЮНЕСКО 250 – річчя від дня
народження Григорія Сковороди засвідчило
вагомість його творчого внеску в світову
культуру.
Велич і безсмертя Григорія Сковороди
полягає в тому, що він у глуху пору
найжорстокіших
утисків
українського
народу став на захист людей праці.
Протягом
усього
життя
невтомно
відстоював надбання гуманізму: ―Будь
тільки
людиною‖.
Своїми
творами,
прикладом свого життя утверджував віру в
правду, науку, силу людського розуму. Він
був справжнім народним філософом, який
учив, як жив, і жив, як учив. Розповіді про
нього ще за життя його сприймались із
затамованим подивом.
Колискою
видатного філософа і
письменника
було
с.
Чорнухи
на
Полтавщині. Тут він народився 3 грудня (за
новим стилем) 1722 року в сім‗ї
малоземельного
козака.
В
умовах
сільського трудового побуту формується
його
демократичний
світогляд,
проявляється музичне обдарування. Маючи
прекрасний голос, Григорій стає співаком у
церковному хорі.
Ще й досі у с.Чорнухах живуть родичі –
нащадки Григорія Сковороди. Збереглося
свідчення земляків, що в дитячі роки
довелось йому, як пізніше Тарасу
Шевченку, пасти вівці. Захопившись
читанням книг, хлопчина не помітив, як
загубилась одна вівця. За це добре дісталося
від батька. Закінчилось утечею малого
хлопця. Тільки через місяць батьки

дізнались, що їх син у далекому селі пасе
людські вівці. Із заробленими грішми
повернувся Гриць до рідної хати й став
просити, аби його відпустили вчитись до
Києва. Пригода з утечею вплинула на
батьків і вони згодилися виконати прохання
сина.
Після закінчення сільської школи 12 –
річним юнаком Григорій Сковорода вступає
В Києво – Могилянську академію. Його
дев‗ятнадцятирічне навчання в академії
кілька разів переривалося. Спочатку він
потрапив співаком у придворну царську
капелу. Згодився на поїздку в Петербург,
можливо, із – за бажання зустрітись там із
старшим братом Степаном, який трохи
раніше прибув до столиці, щоб відшукати
місце для роботи.
У
придворній
співацькій
капелі
Григорій Сковорода здобуває грунтовну для
свого часу музичну підготовку, звання
«придворного
уставника».
Звичаї
придворної знаті не відповідали його
душевним запитам, а тому він після
трирічного
перебування
у
столиці
повертається до Києва і продовжує
навчання в академії.
Знову
навчання
Сковороди
переривається у зв‗язку з нагодою побувати
протягом п‗яти років за кордоном. У складі
посольської місії він потрапляє в Угорщину.
При виконанні обов‗язків співака –
уставника йому вдається, користуючись
прихильністю керівника дипломатичної
місії генерала Вишневського, побувати в
різних містах Європи. Відвідує він Відень,
Братиславу, а також – Австрію, Північну
Італію, Німеччину та Польщу. Як
засвідчують перекази, Григорій Сковорода
захоплюється
ідеями
гуманізму
й
просвітительства, знайомиться з досвідом
навчання в університетах, працює в
бібліотеках, студіює філософські праці. Він
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був добре обізнаний з античною і
середньовічною
культурою,
володів
багатьма
мовами.
Знаючи
творче
обдарування Сковороди, його в кількох
університетах запрошували на посаду
викладача. Будучи палким патріотом, він
повертається в Україну і продовжує
навчання в академії.
І знову в навчанні настала перерва, коли
Григорія як кращого студента було
рекомендовано
викладачем
у
Переяславський
колегіум.
Тут
він
підготував
і
читав
курс
лекцій
―Рассуждение о поэзии и руководство к
искусству оной‖. Уціліли лише фрагменти
цього курсу. Викладався згаданий курс за
новими досягненнями. З цим не міг
погодитись наставник колегіуму, який
вимагав, щоб викладач визнав свої погляди
помилковими. Цього не зробив Сковорода і
був звільнений (точніше – вигнаний).
Повернувшись до Києва, продовжує
навчання в академії. Знову його як кращого
студента рекомендують домашнім учителем
до поміщика Степана Томари в с.Коврай на
Переяславщині. Тут умови педагогічної
роботи склались несприятливі. До Григорія
Сковороди щиро прив‗язався хлопчик
Василько. Щоб проводити з ним навчальні
заняття, довелося здібному вчителеві
терпіти приниження деспотичної сім‗ї
жорстоких поміщиків – кріпосників.
Після шестирічної роботи домашнім
учителем Сковорода не повернувся в Києво
– Могилянську академію. Повного курсу
академічної освіти він не закінчив,
залишившись на все життя ―студентом‖.
З 1760 до 1769 року Григорій Сковорода
працює
викладачем
Харківського
колегіуму.
Тут
він
пропагує
свої
демократичні ідеї. Посипались доноси.
Його звільняють. На цей час припадає

встановлення щирої дружби із студентом
Михайлом Ковалинським.
У нелегкий період життя, коли
Сковорода залишився без роботи, він
зустрівся із своїм колишнім вихованцем
Василем Томарою, який прославився у
дипломатичній
діяльності.
З
його
пропозицією взяти участь у дипломатичній
місії – поїздці в Грузію Сковорода не
погодився, бо місія мала характер
демонстрації колонізаторської політики
російського царизму. За все життя
Сковорода не зробив ні одного кроку, який
би міг свідчити про його відступництво від
тих ідеалів, які він чесно і щиро відстоював.
У Харківському колегіумі Григорій
Сковорода викладав етику (―добронравне‖),
а також синтаксис та грецьку мову. У своїх
вихованців він посилював жадобу до знань,
наукового
пізнання
світу.
Його
просвітительсько – педагогічна діяльність
підготувала грунт для відкриття в Україні
першого університету. Такий університет
було відкрито в Харкові 1802 року.
Пожертвування на нього найбільше подали
учні педагога, його знайомі, прихильники
його таланту.
Залишивши
Харківський
колегіум,
Григорій Сковорода останні свої 25 років
провів у мандруванні. Його мандрівне
життя було протестом проти тогочасної
соціальної неправди. Він пояснював, що
щастя людини полягає не в матеріальних
благах і почестях, а скоріше досягається в
бідності й простоті. Майно його було
невелике: до простої подорожньої торби він
клав пару запасних чобіт, флейту, дві – три
улюблені книги і мандрував великими
просторами Східної України.
Подорожуючи, Сковорода виконував
роль мандрівного університету і академії.
Він був бажаним гостем, співрозмовником,
охоче пропагував свої філософські погляди.
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Мешканці тих слобід, де він зупинявся,
любили його, як рідного. Він висловлював
їм добрі поради, дарував на згадку
переписані власною рукою свої твори.
Сковорода вчив народні маси, де тільки
можна було: в школі, по хатах, на цвинтарі,
роздоріжжі, на ярмарках. Коріння всього
суспільного зла він вбачав у неуцтві. Ось
чому він так наполегливо виступав за
освіту.
Свої погляди на природу, людину й
суспільне життя Григорій Сковорода
сформував у таких філософських творах, як
―Наркісс. Разглагол о том: узнай себе‖,
―Симфоніа, наречення Книга Асхань о
познании
самого
себе‘,
―Разговор
дружеский о душевном мире‖, ―Разговор,
называемый алфавит, или букварь мира‖,
―Книжка о чтении священного писания‖,
―Брань архистратига Михаила со сатаною о
сем: легко бать благим‖, ―Диалог, или
разглагол о древнем мире‖. Сковорода
пояснював, що кожна людина повинна
пізнати себе, пізнати свої здібності й
відповідно до них знаходити своє місце в
житті. Заклик до самопізнання для епохи 18
ст. був прогресивним.
Поет відстоював свободу особистості,
працю за своїми уподобаннями, так звану
―сродную‘ працю. У його філософських
поглядах
пробудилося
усвідомлення
цінності людської особистості, Це почуття
розвивалось у нього паралельно з
усвідомленням
значення
народу
в
історичних подіях. Своєю діяльністю він
прагнув розбудити темний народ. Він вірив,
що народні маси, пізнавши зло, неодмінно
звільняться від нього, побудують нове
суспільство, засноване на розумі, істині,
доброчесності.
Довгорічне мандрівне життя підкосило
здоров‗я Сковороди. Відчуваючи скору
кончину, він влітку 1794 року здійснює

свою останню триставерстову подорож з
Харківщини на Орловщину, де в с. Хотегові
проживав Михайло Ковалинський. Зустріч
була радісною і незабутньою. Тут
Сковорода передав колишньому вихованцю
на збереження свої філософські і художні
твори. Ця спадщина збереглася. Михайло
Ковалинський написав перший життєпис
про свого вчителя, видатного мислителя і
письменника.
Того ж року Сковорода повернувся в
Україну і 9 листопада (за старим стилем)
помер у с. Івонівці на Харківщині. У його
пам‗ять
тепер
село
називається
Сковоридинівкою. На могилі викарбувані
заповітні слова: ―Світ ловив мене, але не
впіймав‖. У цих словах любимий народом
поборник
правди
й
соціальної
справедливості підтвердив, що він був і
залишився невловимим для владарів світу
гноблення й визиску.
Про життя і творчість Григорія
Сковороди написано багато наукових праць.
Образ народного мислителя і письменника
відтворений у численних творах літератури
та мистецтва. Видана в 1972 році
Харківським університетом бібліографія
творів Сковороди та літератури про нього
нараховувала 1442 назви. Тепер ця цифра
вже перевищує дві тисячі.
Ні одного свого твору Сковорода не
побачив
надрукованим.
Його
твори
поширювались у рукописних списках. Їх
постійно переслідувала царська цензура,
забороняла друкувати. Лише окремі його
твори побачили світ у 1861 році та у зв‗язку
з відзначенням 100 - річчя від дня смерті.
Твори
Григорія
Сковороди,
якщо
видавались, то переважно з численними
скороченнями. Професор С.Х. Чавдаров
навіть обґрунтовував необхідність таких
скорочень. Він писав: ―Сковорода, ідучи за
традиціями Київської академії і взагалі
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наслідуючи старі літературні звичаї, іноді
підкреслював свої моральні положення
біблійними висловами. Зрозумілі для 18
віку, ці екскурси до Біблії є зовсім
непотрібними для сучасного читача. Його
повинні цікавити ті зерна істини, що їх
висловлює славетний український філософ
та письменник, а не застарілі риторичні
засоби, до яких він вдавався. Тому біблійні
елементи при перекладі скорочено без
усякої шкоди для справи‖.
Абсурдність таких скорочень очевидна.
Проти подібної практики скорочень
виступав академік О.Білецький.
Нове прочитання творчої спадщини
Сковороди
розпочалося
в
умовах
незалежної української держави. Його
започаткувало перше наукове видання
―Григорій
Сковорода:
Дослідження,
розвідки, матеріали (К., 1992)‖. У цьому
виданні по – новому осмислюється життя і
діяльність Григорія Сковороди і ті
суперечки, які й досі не припинилися довкіл
його імені…
Філософська і художня спадщина
Сковороди вимагає нового прочитання,
нового осмислення. Уваги потребують
погляди на його поетичну творчість як
складову частину, придаток, ілюстрацію до
його філософських творів. Самобутній
талант поета розкрився у створенні
ліричних пісень. Виявляється, що в
хронологічному плані поетична творчість
Сковороди
переважно
передувала
виникненню його філософських творів.
Осмислення ліричних мотивів у творчості
поета допомогло пізнати й аналізувати
пейзажні поезії Сковороди на рівні
повноправного жанру в його художній
спадщині.
Основні ліричні поезії Сковорода увів
до збірки, яку назвав ―Сад божественних

пісень, прозябший із зерн священного
писанія‖. Ця назва подається в підручниках
та багатьох виданнях за першою частиною,
а друга – Сковорода звертався до ―Біблії‖,
розробляв біблійні сюжети, на основі яких
створив прекрасні ліричні пейзажі та
соціального звучання поезії.
Центральною проблемою лірики і всієї
творчості Сковороди стала проблема про
невідповідність між природою і суспільним
влаштуванням життя. Пейзажна лірика
Сковороди олюднена. У ній ліричний герой
славить красу природи, проголошує заклик
до єднання з нею. Із поезій виділяється
відома сатирична пісня ―Всякому місту –
звичай і правда‖, в якій Сковорода викриває
негативні типи тогочасного суспільства.
Всього в збірку ―Сад божественних пісень,
прозябший із зерн священного писанія‖
ввійшло 30 поезій. Стільки ж байок
Григорій Савич об‗єднав у відому збірку
―Байки Харківські‖. В листі до друга П. К.
Панкова він пояснював, як потрібно
розуміти жанр байки, зокрема, вдало
порівнював байку з горіхом. Так, як зерно
горіха ховається під шкаралупою, так у
байці справжня істина прихована в
алегоричному
тлумаченні
образів
–
персонажів.
Дорогоцінна спадщина Григорія Савича
Сковороди
ввійшла
у
скарбницю
національної і світової культури. Він
належить до тих істинних мислителів і
митців, що, за словами нашого земляка
Михайла Стельмаха, ―народжуються двічі,
спершу ніжною рідною матір‗ю, а потім
суворою матір‗ю, що іменується історією.
Золотим снопом врожаю дозріло слово
Г.Сковороди для людей і століть! І сьогодні
воно хвилює нас! І сьогодні воно є
сучасним серед наших сучасників‖.
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КОНКУРСИ
(матеріал зібраний та відредагований викладачем філологічного факультету КЗВО
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», к.пед.н., доц. Марценюк О.Г.)
Основними завданнями конкурсів та інтелектуальних змагань серед здобувачів освіти є:
 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 виявлення, розвиток обдарованих учасників, надання їм допомоги у виборі напряму
професійного самовдосконалення;
 реалізація здібностей талановитих студентів;
 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей
суспільного життя;
 підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових
дисциплін, формування у колах студентської молоді навичок дослідницької роботи;
 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, студентських наукових
товариств;
 активізація всіх форм поза аудиторної роботи зі студентами;
 підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін,
фахової підготовки студентів;
 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з
обдарованою студентською молоддю;
 формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
В рамках роботи обласного методичного об‘єднання викладачів іноземних мов
закладів ФПО Вінницької області на базі КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж» в листопаді 2021р. був проведений творчий конкурс з іноземних мов серед
здобувачів освіти закладів ФПО Вінницької області «Світ мов та мови світу».
Метою проведення заходу було реалізація основних позицій «Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти» та «Концептуальних засад державної політики з вивчення
англійської мови у сфері освіти», а також створення належні умови для виявлення та
підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, науковометодичного забезпечення системи фахової передвищої освіти.
Творчий конкурс складався з двох етапів: усний публічний виступ конкурсанта,
який включав самоперезентацію та виступ відповідно до теми конкурсу, та фонетикоорфографічний етап, який відповідав правилам проведення міжнародного конкурсу
―Spelling Bee‖ і налічував банк слів з 400 лексичних одиниць.
На Конкурс були представлені виступи здобувачів освіти англійською мовою на такі
теми:
 Найпоширеніша мова світу і її вплив
 Порівняльна характеристика Британського та Американського варіантів англійської
мови.
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 Confusing English
 Найпоширеніша мова світу і її вплив
 Який варіант Британський чи Американський відповідає стандартній англійській
мові.
 Translator's False Friends
 "Fuckups in Learning English"
 Гіпотези про виникнення мов світу
 Creolized materials creating in the English language learning process in the college
 English as the main approach of communication in IT companies and its impact
 Confusing English
 Значення англійської мови в кіноіндустрії
 Гіпотези про виникнення мов світу
 Healthy way of life
 The Influence of Anglicisms on Modern Ukrainian Youth Slang
 English in Technology
 Importance of English Language in Healthcare
 The influence of English language on youth slang formation.
 Порівняльна характеристика Британського та Американського варіантів англійської
мови.
 Фальшиві друзі перекладача
 Ідіоми в англійській мові
 Цікаві факти про германські мови
 Найпоширеніші мови світу та їхній вплив
 Найпоширеніша мова мова світу і її вплив
 Гіпотези про виникнення мов світу
 Значення англійської мови в кіноіндустрії
 Порівняльна характеристика Британського та Американського варіантів англійської
мови.
 Fuckups in Learning English
 Найпоширеніша мова світу і її вплив
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Продовжуючи
реалізовувати
основні положення «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти» та
«Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови в Україні» а
також для створення належних умов виявлення та підтримки обдарованої молоді,
розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, науково-методичного забезпечення
системи освіти, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічних коледж» щороку у період з
01 листопада по 25 грудня проводить Конкурс есе англійською мовою ―Vinnytsia Thinks
English‖.
Конкурс проводився за підтримки Управління освіти і науки Департаменту
гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти
Вінницької міської ради, Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України та Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Вінницької області.
До участі у конкурсі були залучені здобувачі базової та повної загальної середньої освіти
навчальних закладів Вінницької області.
Згідно з Положенням про проведення Конкурсу з написання есе англійською мовою,
розробленого філологічним факультетом і зокрема провідними фахівцями кафедри
германської та слов‗янської філології, учасникам було запропоновано написати твір
англійською мовою обсягом 500-600 слів на одну за вибором тем. Теми есе давали
можливість учасникам не тільки показати рівень мовленнєвих навичок, а й проявити
соціокультурну компетентність та бути креативними, оригінальними і самостійними.
У другому році проведення Конкурсу були враховані пропозиції першого
(минулого) року та оновлені теми есе, зокрема найбільший інтерес серед конкурсантів
викликали такі теми: серед здобувачів 8-9 класів: «Чи важливо добре володіти
міжнародною мовою, незалежно від національності і чому»; «Кожне покоління
відрізняється від попереднього, як і чим твоє покоління відрізняється від покоління твоїх
батьків»; «Вислови твоє ставлення до брехні в ім‘я спасіння»; серед здобувачів 10-11
класів «Онлайн навчання та традиційне, яке краще і чому», «Що ти вважаєш є найбільшою
проблемою сучасного суспільства і як її можна вирішити», «Вплив соціальних мереж на
суспільство та молодь зокрема».
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В цілому усі надіслані твори відповідають анонсованим вимогам. Учасники глибоко
та всебічно розкривали теми, наводили влучні цитати. Аналіз творів показав, що учасники
вміють чітко формулювати тези, наводити доречні аргументи, робити грунтовні висновки
та узагальнення. Усі роботи перевірені на плагіат. Було здійснено фінальний етап
критичного оцінювання надісланих робіт Конкурсною комісією. Відповідно до Положення
про проведення Конкурсу визначено кращі роботи та нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ
ступенів за зазначеними темами у різних номінаціях. Оголошені результати Конкурсу та
надіслані електронні сертифікати переможців. Результати оприлюднюються на сайті КЗВО
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» та повідомляються особисто кожному
учаснику конкурсу. Переможці Конкурсу будуть запрошуються на навчання до коледжу на
філологічний факультет коледжу.
Мета проведення щорічного Регіонального Конкурсу есе англійською мовою
повністю реалізується: достатня кількість учасників Вінницької області проявила інтерес
та ініціативу у написанні творів, підвищена мотивація і розвиваються навички учасників
конкурсу soft skills, уміння мобілізуватися за рахунок азарту, викликаного змаганням.
Визначення переможців здійснюється шляхом «якісного дослідження» (експертизи) та
«кількісного дослідження» (голосування). Подібні конкурси дозволяють визначити фокус
групу, яка має лінгвістичні нахили та мовні здібності. Це дозволить у майбутньому
цілеспрямовано залучати цих учасників до різноманітних заходів філологічного
спрямування. Отже, такі Конкурси необхідно продовжувати проводити, вдосконалюючи
стратегії та підходи, задля вироблення необхідних навичок та готовності усіх учасників
освітнього процесу до участі у великомасштабних Всеукраїнських та міжнародних
Конкурсах. Кращі роботи оприлюднюються у поточному виданні «Віснику науковометодичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу»
КОНКУРСНІ РОБОТИ

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TEENAGERS AND HIGH SCHOOL STUDENTS
Anastasia Falatiuk
Ліцей №1 Калинівської міської ради Вінницької області
While speaking about social media we should underline that they consist of such
separate items as newspapers, TV, radio and, of course, our beloved Internet. To speak the truth,
I can’t imagine any teenager without a smartphone, let alone a computer. Those who have an
access to the Internet possess an unlimited opportunity of getting as much knowledge as
possible. As far as we know “Google knows everything”, so a teenager is able to find any
information he/she needs. It’s great!
The Internet means more communication with on-line friends. And nowadays such a
phenomenon as Online Blogs have appeared in the Net. They are available to us in our homes,
at any hour of the day or night. Comments are the special feature of the Online Blogs. When
a teenager has some problems, the opinion of others can help him/her greatly. To my mind,
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teenagers can pursue different goals when they create Online Blogs. On the one hand, this
can make them known, on the other hand, they are able to get valuable advice.
Much advice is very important for us, school leavers, in choosing our future occupation.
And we can again address our beloved Internet where we may find a lot of information about
a variety of professions, discover our inclinations for this or that profession. The Net gives me
a possibility to look through the list of “hot jobs” which are regularly updated. All these
recommendations will allow me to make the right choice and not to waist the life on nuts. The
Net also advises us to start volunteering in this or that sphere of life in order to learn the
professions from inside.
By the way, television can also help us in choosing our future careers. I would like to
say that television is one of the greatest inventions of the twentieth century. With the help of
TV a teenager is able to enrich his/her knowledge of different subjects needed for our future
careers. We, Ukrainians, are rather poor and we can’t afford ourselves to travel to far away
countries. But TV gives us the ability even to see the planets of the Solar System and enjoy a
direct broadcast from the space. Television makes it possible to watch the splitting of atom, the
birth of life and even the earthquakes. Ask a teenager if he could do without TV and he would
honestly be surprised at the question. I personally consider TV to be a wonderful way to relax
and to switch off from everyday problems. It is ridiculous to deny that a witty comedy can
improve our mood if we are upset or exhausted. There is no doubt that laughter is the best
remedy, it improves our state of mind and affects the entire well-being. Besides, it is the
safest way to get an adrenaline buzz. TV also provides teenagers with educational benefits.
Frankly speaking I would never have learnt so much about Great Britain and the USA but
for the videos I have watched on TV. As for quiz, they make memorizing ten times more
efficient and enjoyable.
But we should not forget about disadvantages: we can get addicted to TV and it would
rule our lives. By no means, turning off the TV set can become a daily battle for teenagers. It
goes without saying that constant sitting in front of TV or computer screen can contribute to
growing problems of teenage fatness. This sedentary way of life prevents regular exercises
which will cause heart problems in later life. Computers and televisions damage the art of
communication and substitute it with a virtual one. The health risks should not be
underestimated. In our hectic world parents are so busy with their professional life, that they
allow their teenagers to spend a huge percentage of their free time watching television, playing
computer games or surfing the Net. I should admit that there is too much violence and blood
on TV and in the Net, so teenagers ought to be selective what to deal with. And, of course, there
must be a censorship in the Net because a great number of spam can have a bad impact on
teenagers’ health. I am quite sure that teenagers’ parents should be aware of the fact that the
children, who spend a lot of time with their so-called “friends” are at risk of poor social
development and aggressive behavior.
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Although the computer and the Internet are the essential part of teenagers’ life, we also
like to buy teen’s magazines such as Oops. This is a youth entertaining magazine with
many rubrics in it and everyone may choose what they want: celebrity gossips, fashion
reports, crosswords, horoscopes, etc. I like to read horoscopes in every issue. I cannot say I
believe that positions of stars can affect our lives, but I am curious enough to read the
predictions.
In conclusion, I would like to mention that the life of modern teenagers is impossible
without social media. They educate and entertain them at the same time. High-Teck gives us
the possibility to master our computer skills which will be very important for our successful
lives. Computer age is in the air and we should take it into consideration.

Impact of social media on teenagers and high school students
Khrystyna Fedorchak
Юрківска ЗШ 1-3 ступенів Шпиківської селищної ради
The mass media plays a crucial role in people’s life. It includes many different
technical things: press, radio, television, computers and the Internet. The media gives
humanity lots of opportunities. People try to use all the possibilities of the mass media. In
fact, teenagers and young people tend to be the most interested in it. However, this category of
users may not always perceive everything adequately. Nevertheless, being a representative of
this group of people, I can highlight some advantages and disadvantages of the mass media.
Undoubtedly each of us must be able to use modern media. Otherwise, it will be
difficult to be part of modern society. Media sites allow teens to learn to perform childimportant tasks in life. First of all, they can communicate with relatives, stay in touch with
them and ask for help. Adults, in turn, can not worry about children and be calm. Moreover,
teens have the opportunity to be realized in social networks, posting their own photos and
ideas, learning to communicate with people. Personally I consider the various content of
information to be a great advantage of the mass media. We can find almost all the answers to
questions and a lot of useful information. It helps students a lot in learning, especially in
preparing for the final exams. Actually, I also started preparing for this and I am glad that at
any moment I can find everything I need on the Internet.
In contrast to the positive features, the mass media also has a dark side. I am convinced
that the main problem is that a lot of information is untrue. People are often manipulated,
believing in fakes and unverified sites. I want to pay attention to modern TV news. The
negative claims pour from our screens every day. This gives the impression that nothing good
is happening. Wars, murders, diseases, epidemics – all these depress even an adult, not to
mention teens. It seems to me that a lot of news is not true at all or are exaggerated.
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Personally, I do not watch them. The same can be said about movies. Some movie genres are
not designed for teens at all. They can frighten, depress or even control teenagers’ behavior.
Advertising is what is present in our life every day. Sometimes it helps to orient in the
best goods, but sometimes it harms uneducated people, promising miracles. Advertising can
manipulate us, encouraging the purchase of a product. This has particularly negative effect
on teenagers, whose psyche is not yet fully formed. However, this can be avoided by studying
the information on the labels more closely and understanding whether we really need it.
Another common problem is the dependence of teens on media. Social networks,
computer games, movies are very attractive and take a lot of time. Teenagers often hide there
from the outside world and their problems. The time of active rest and sleep decreases. In
addition, advertising encourages the purchase of unhealthy food. Teens should gust spend
less time on the Internet and more in the fresh air, exercising and playing moving games
with friends.
In conclusion, the mass media plays a significant role among high school students.
Being under the influence of social media people should know its pros and cons. The media
affects the development of each adolescent both negatively and positively. I believe that
children and teenagers should be taught the proper use of the mass media.

What do you believe to be the greatest problem of today’s society? What can be done to
solve this problem?
Arthur Forostianiy
Шаргородський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1
Mankind has existed for many centuries. People all over the world have always been
through different problems such as wars, natural and technological disasters, ecological
problems. Truthfully, I should say that the trouble doesn’t come alone. To my mind there are a
lot of problems that really need decisions!
Recently the humanity has faced another problem. It's coronavirus. At the early
beginning of it everybody didn’t know enough about this virus, that’s why no one paid much
attention on it. My friends, parents, relatives weren’t too worried about it. I remember that
typical phrase “Coronavirus is not so scared! It’s like a common flu" but it was actual just the
start of the forthcoming epidemic. If you say, that COVID is not so horrible, I won’t agree with
you. Yes, it’s almost the same as cold or flu, but we need to remember that everyone has his or
her individual immunity. For some it may be like the common flu and for others it may be
the real trial, that can lead to death. What is the solution? I strongly believe that only
vaccination can save the world. But it’s a pity plenty of people don’t think so and as a result
we have a lot of deaths.

Вісник 2022 110 №1(39)

КОНКУРСИ
The question of war and peace I consider one of the painful problems the people have
ever had. In fact, there is no a single person in the world that haven’t known what war is.
During the long history people have witnessed many of them. Ancient people fought for
everything such as food, accommodation, treasures, productive land etc. Plenty of poets,
chroniclers wrote and described these scary occasions in their works. It’s a pity but nothing
has changed. The second world war, Afghanistan are the most horrible examples of it. And
what about me, my country? Unfortunately, our country has been in war with Russia on the
territories of Donbass. As a matter of fact, I have been always interested in news and
regularly follow it. I am really confused about this conflict. To my mind, any war is the
worst decision to solve world problems. “The war pays tribute to men and women alike, but it
draws blood from some and tears from others” – the quote of Thackeray William that describes
that real and horrific image of war. I fully agree with it. I can’t even imagine the grief of
families, which lost their relatives. Everyday somebody’s father, son or husband is killed
fighting for his Motherland. Unhappily, this war has touched my family too. When this
conflict started, my uncle was a participant of what was happening in the east of Ukraine.
We were worried and we were waiting for any message from him hoping for his quick
returning home and thanks God he came back home safe to his wife and 2 daughters. And
yes I see a solution, there should be only peaceful decisions at the round table made only by
the heads of both countries, but no war and deaths of innocent people…
Indeed, these problems of today’s society described above are meaningful. Actually I
can’t but mention one more problem which troubles me a lot. It's lack of face-to-face
communication especially among young people. In our digital world when we communicate
through social media young people are suffering from loneliness. It is well known fact that
social media has led us to fewer communications and interactions.
And as a result even the dearest and closest people become strangers. We are too
addictive to speaking on line that we don’t need to see just faces of each other, the emotions we
have while speaking alive. As Albert Einstein said "I fear the day that technology will surpass
our human interaction. The world will have a generation of idiots." Though I’m not sure
whether these words really belong to a famous scientist but they show the worst side of the
situation as I see it. This fact leads to increasing the number of suicides among young people.
It's awful! It seems a pity but as for me it is impossible to find the right way out of this
situation.
In conclusion I’d like to say that I have tried to point out the main problems. May be I
don’t know the exact solutions to all of them but I’m sure in my future I’ll do my best to help
to solve them! I really want our life to be better and even the best!
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Lying and modern society. Possible consequences of «white lies»
Daria Karitckaya
НВК:ЗШ гімназії №1 м. Хмільника
I suppose, everyone tells little «white lies».
Quite often they're necessary to make someone feel
better or prevent feelings from being hurt. Whoppers?
No, that's dangerous and they'll boomerang
Richard Chamberlain
Everyone lies and everyone is told lies more than ten times a day. When we are
asked «How are you? » we answer «Okay», even when everything is very bad. We pay
compliments to our friends even we do not like the way they look. We lie to each other in order
to make somebody happy, to avoid problems…
Researchers consider, that people have been starting lying when they have begun to
speak.
Sissela Bok, a professor of Ethic at Harvard University says that «lying is the
easiest way to gain power». In this case “white lies” play an important role. Who knows what
better is if you want to get power: to kill a person or to lie?
A professor of Pediatrics and Psychiatry at California University, Michele Davis
states that the history of mankind shows that «white lies» have always being «the
evolutionary way of protection».
First of all, it is a protection against persecution. If suddenly lies could not be
hidden any more, some people’s lives would be in danger.
We lie at school, at university, at work to make better impression. We can’t
honestly say a teacher that we do not like his or her lessons, because it will influence badly on
our marks.
Just imagine, if the representatives of minorities give true answers during the
interviews, of course , it would be simply impossible to prevent discrimination.
One more reason for «white lies»,I think a very important one, is the fact that we
would be offended more often if «white lies» suddenly disappear. Dan Ariel
Karitckaya
a professor of Psychology at Duke University, is sure that «the world without «white
lies» would immediately have a great impact on our self-esteem».
The professor explains, that in the true world we would receive honest and often
harsh feedback on how we work, dress and even kiss… «You would suddenly realize that people
do not pay much attention to your person and that you are not as highly qualified as you
think».
On the other hand, an open assessment would give us a chance for self-improvement
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but whether this compromise is beneficial I’m not sure. It is clear that self-esteem would suffer
much and nobody knows how it would affect the development of humanity in the social value
of «white lies».
I suppose at the age of 3 or 4 we master the «polite white lies». For example, Mum
teaches her child to say that he or she likes any given gift even the kid does not like it at all.
Moreover, the experiments have shown that smart children say «white lies» more
often than the others. Maybe lying has some intellectual benefits for children. And when we
get older we are starting lying regularly in order to live in this society.
Obviously in a society where it is important not to offend the feelings of another
person everyone become an accomplice in a «white lies».
In conclusion I have to admit that modern society is impossible without «white lies».
And as people are definitely adapting to «white lies», they are developing norms of social
behavior. And we, people ,will do everything to invent new ways of lying, using technology,
drugs, social behavior or psychological trainings.

Alexandra Popovych
Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ІII ступенів №2" м. Хмільника
Вінницької обл
In my opinion, my generation is totally different from my parents’ one.
Firstly, I think my generation is more sensible about the future. Nowadays there are a
lot of eco-activists, young geniuses, that make unbelievable useful projects and, of course, we
are surrounded by just kind people.
Secondly, we have different points of view on different things. For instance, what is
important for us, maybe not even interesting for our parents.
Thirdly, we should talk not only about the personality or features of our character. We
should also remember about our lifestyle, due to our daily routine is totally different from our
parents and grandparents' one. They had to work more on their hands because they were born
in a very difficult time.
Furthermore, we did not have a problem of choice. We can choose each way of life we
want.
However, nowadays adolescents study more. They want to be better, so they do more,
study more, learn more and this visible difference makes us see teenagers in a different way.
I can agree, that not all of us do this, but the majority do. And that awesome that teenagers
think about their future more and more.
A lot of adults can call us emotionless, phone dependent, and other words. But I think
that we are full of tolerance, in contrast to our parents. For us does not make sense how people
look like, the most important, that people have inside, in the heart and soul.
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But of course, our parents are not that bad. Their childhood was different from ours, so I
can understand why we are different. They spent whole days outdoors. They did not need a
phone or computer to spend their leisure time. They had a totally different lifestyle.
Of course, their generation has its own pros and cons. For example, I think, that they
are much more emotional than we are. Also, they are kinder and more sensitive.
So, every tribe is different and nowadays one of the most important problems is the
generation gap. It is the misunderstanding between children and their parents, adolescent,
and adults. We are the children of two epochs with different views on various subjects. That is
why we are different and do not understand sometimes the previous generations. For example,
we can easier get information from the Internet, and on other hand, our parents easier work
with paper sources of information. Of course, we see things from different views. And we can
even do not try to understand others.
And we have to change something. We should try to be better versions of ourselves. We
should get better than previous generations. At all, we should prove to ourselves and others,
that we are worthy to behave like that.
From generation to generation people change. They get new features of character, they
update, they develop. And it is the normal course of things, that every posterity is different in
an important way. And that is not only about evolution, but it is also about humanity
because every generation is smarter, kinder, and just better than the previous one. And it is
awesome.
We should not stop becoming better and different.

Parents and children: generation gap
Alexandra Stetsenko
Тульчинська загальноосвітня школа 1-3ст. №2
My parents were my age in 1984, which means 37 years ago. Since then, the world
has undergone significant geopolitical, technological, social and cultural changes. My
parents and their generation were the creators, participants and witnesses of these changes.
My generation was born in their consequences. The issue of generation gap is the most
natural and inevitable as it is primarily related to the change of time. As Bob Dylan once
said, "there is nothing so stable as change." [Shelton, Robert. No Direction Home, 1963, p.16,
http://www.biabh.com/wp-content/uploads/2015/12/No-Direction-Home-Intro-Prelude.pdf.
Accessed 8 Dec. 2021 ] Nevertheless, many people today talk about generation gap exclusively
with negative connotations, interpreting it as a conflict. In this essay, I would like to think
over the main reasons for the generation gap, why it is often perceived as a conflict, and
whether this perspective can be somehow changed.
There are at least three main reasons which, in my opinion, exacerbate the generation
gap between my peers and their parents: habit, nostalgia and scepticism. Let me specify them.
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Each generation gets used to certain historical, social and cultural conditions. For
example, my parents were born in the Soviet Union, where certain ideology strictly
determined social norms of behaviour. As far as I know from my parents, their generation
had aspirations that are now fading. For example, higher education was a necessary condition
for getting a good job, people rarely changed profession, an important issue was getting an
apartment, getting married etc. My generation was born in different conditions and therefore
we form new habits. My generation lives in the age of Internet, social networks, digitalization
of life, acceleration of communication. Today there are many alternative ways to get a job
without a university, young people do not want to settle in one place, they prefer to rent
apartments, to try different professions. Of course, my parents live within these changes as
well, but they must change their old habits, to reinvent themselves in order to adapt to new
realities.
Another factor I would like to mention is nostalgia. I believe that all my peers must
have heard – at least once in their lives – a phrase like: "In our time, education was good!" or "In
our time, children respected adults!". Phrases like these indicate that adults tend to idealize
their past and use it as a weapon in order to say "my past was better than yours today." In
this case, nostalgia contributes to discrimination and conflicts between parents and children.
If the older generation is sometimes nostalgic, the younger generation often abuses
scepticism. My peers and I often consider our parents’ past as a naïve, old-fashioned tale.
Letters, phone calls, postage stamps…all this reminds a black and white film. The scepticism
towards past and admiration for the future often lead the youth to arrogance and increase
misunderstanding between two generations.
To sum up, despite all the differences that exist between the older and younger
generations, we must remember that the difference is not a cause for conflict. On the contrary,
we always have something to learn, especially from people who are different from us. That's
why I appreciate differences (not similarities) the most. I would like to quote again my
favourite singer Bob Dylan, who said "All I can do is be me, whoever that is"[ Robbins, Paul
Jay.
Interview
with
Bob
Dylan.
IN-BEAT
MAGAZINE,
May
1965,
https://www.interferenza.net/bcs/interw/65-nov08.htm. Accessed 8 Dec. 2021 ]. I do love this
phrase, because it makes me believe that respect means giving space for another person to be
different from you, to be him/herself "whoever that is".
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Is it important to have an international language, one that everyone learns and speaks,
regardless of nationality?
Valeriia Tesliuk
Шаргородський ЗЗСО I-III ступенів №1
I think it would be amazing if there was a language that every person on our planet
understands. Fortunately or unfortunately, almost each country on the Earth has its own
language, which, as usual, only people who live in that country understand. I believe, if
everyone could perceive each other, there wouldn’t be that many wars, arguments and fights
between people.
Thankfully, in today's world, there is such a wonderful language as
English.Studying from preschool age, using for business papers, English has become the
main language of the IT sphere, modern culture and business. But has it always been so?
Not at all! The language has been able to gain a leading position relatively recently,
during the colonization of the United States, India, a number of islands in the Pacific, as
well as Australia and the surrounding archipelagos. Due to this, English, as an international
language, became a connecting bridge between countries and continents. Today, more than
600 million people worldwide communicate with it. What caused such popularity? Well, at
least that English is suitable for business, concluding agreements and contracts, use in
everyday life and communication for personal purposes.
I am sure that many of you have a question, “Why do we need an international
language at all? How does it benefit us? ”. The answer to this question cannot be short.
English gives people from different countries the opportunity to understand each other,
perform common tasks, share knowledge. It enables humanity to develop technology, to
establish communication links between remote parts of the world and to promote the cultural
level of entire countries. A full-fledged exchange of information in the world would be
impossible without the international language, which could ultimately lead to global
catastrophes.
However, in addition to the global reasons why everyone should learn English, there are
more personal motives. Learning foreign languages broadens our horizons, because, "As
many languages you know, as many times you are a human being," said Tomáš Garrigue
Masaryk, a Czechoslovak philosopher, politician and statesman. Knowing English, you have
a golden opportunity because your range of possibilities expands significantly: you can
communicate freely with locals during your vacation, listen to your favorite musicians,
understand what they sing about and watch movies and TV series without translation, in the
original voice acting. "The limits of my language mean the limits of my world," quoth
Ludwig Wittgenstein. I bet I wouldn't have been able to understand the full meaning of this
catchphrase before I started studying English properly.
And let's not forget about one of the main and probably the most important benefit of
learning a commonly used foreign language - increasing your "value" in the labor market.
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No matter what job you are looking for, you will most likely come across the column "Foreign
languages”. In today's competition in the labor market, this graph can play in your favor if
you know foreign languages. There are now many international companies, as well as
companies that cooperate with other countries.
When you are fluent in English at least at the elementary to intermediate level, you
can already enrich yourself with knowledge of other cultures and mentalities by
communicating with foreigners. However, it is not necessary to be a bookworm or buy a plane
ticket to London or New York, you can just use the world's largest web - the Internet, which
has been helping people in many tasks for the last few decades.
Most of my friends and acquaintances have at least one online friend who, despite the
distance, is always ready to lend a helping hand, albeit through a smartphone screen. A true
friend will always have your back, no matter what happened!
So, knowing foreign languages is a huge step forward to realization of your dreams.
Convinced of the importance and popularity of English, we can safely and confidently say
that its knowledge is no longer an amazing skill, but a necessity for a comfortable life in
today's world.

Пошук потенційно обдарованої молоді та відкриття прихованої обдарованості не
припиняється ні на хвилину. У позааудиторний час проводяться коледжні конкурси
«Поетична акварель», конкурс на кращого перекладача, аудіодиктант рідною та іноземною
мовою, фонетико-орфографічні та інші. Усі конкурсні програми покликані змотивувати,
заохотити, зацікавити молодь.
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