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ЦИТ: m115-015 
УДК 378.4  

Привалов Е.Е., Ибашев М.М., Магомедов Р.Г.  
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»  
Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, 355017 
Privalov E.E., Ibashev M.M., Magomedov R.G.  

ENHANCE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE DISCIPLINE 
«OPERATION SYSTEM OF ELECTRIC SUPPLY»  

Stavropol state agrarian University 
Stavropol, St. Zootehnihescij 12, 355017 

 
Аннотация. В работе рассматриваются способы повышения уровня 

профессиональных компетенций в учебной дисциплине «Эксплуатация систем 
электроснабжения» в процессе обучения и воспитания бакалавров по 
направлению подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника».  

Ключевые слова: обучение, воспитание, профессиональные компетенции, 
бакалавр, эксплуатация, электроэнергетическое оборудование, преподаватель, 
студент.  

Abstract. This article discusses ways to improve the level of professional 
competence in the subject matter "Operation of electrical systems" in the process of 
training and education bachelors in preparation 140400.62 "Power and Electrical 
Engineering."  

Key words: training, education, professional competence, Bachelor of Science, 
operation, power equipment, teachers, students.  

В современных социально-экономических и политических условиях 
эффективность системы высшего профессионального образования в 
Российской Федерации по направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника» ориентирована на насыщение рынка труда молодыми 
бакалаврами, магистрами и инженерами, соответствующих требованиям 
работы на оборудовании систем электроснабжения электроэнергетического 
комплекса страны [1-3].  

Предприятия электроэнергетической отрасли, налаживающие свою 
деятельность после ряда событий предыдущего года с частичным спадом 
производства электрической энергии, не могут укомплектовать свой штат за 
счет опытных специалистов электротехнических специальностей необходимой 
квалификации. В республиках и краях Северного Кавказа часть выпускников 
электроэнергетического факультета Ставропольского государственного 
аграрного университета (СтГАУ), получив дипломы бакалавров, инженеров и 
магистров, не работают по своей основной специальности.  

Выпускники нашего факультета, начиная свою трудовую деятельность, 
оказываются не полностью подготовленными к реальным условиям работы на 
предприятиях электроэнергетического комплекса, часть из них не справляется с 
требованиями работодателя и уходит из профессии. Значительный процент 
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бакалавров, инженеров и магистров, с дипломом университета, из-за низкого 
уровня зарплат инженерно-технического персонала, вынуждены переучиваться 
по требованию работодателя и трудится на рабочих должностях. 

Интерактивные образовательные технологии, как совокупность учебных, 
методических и программных средств обучения студентов очной и заочной 
форм обучения по дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения» 
направлены на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса на 
2, 3 и 4-ом курсах и качественное выполнение основных задач учебной и 
производственной практики, а также учебы в магистратуре. 

Развитие образовательных и воспитательных ресурсов реализовано на 
электроэнергетическом факультете в учебных дисциплинах кафедры 
«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования», где указывается, 
что после обучения в университете эффективный бакалавр и магистр должен 
обладать рядом профессиональных компетенций для качественной работы по 
специальности «электроэнергетик» [4-7, 13].  

В источниках [8-12] для учебных дисциплин «Электробезопасность», 
«Электротехнические материалы», «Электротехническое материаловедение», 
«Диагностика электроэнергетического оборудования» и «Эксплуатация 
электрооборудования» рассмотрены пути решения задач во время пуско-
наладочных работ, технического обслуживания и ремонта электроустановок 
диагностируемых объектов, реализуемые в дисциплине «Эксплуатация систем 
электроснабжения». Реализация элементов практико-ориентированного 
образования для студентов 4-го курса, происходит на лекциях, лабораторных и 
лабораторных занятиях. На всех практических занятиях студенты делают 
аргументированные сообщения, выступления и доклады, что позволяет им 
самосовершенствоваться в профессиональном плане. Проверка знаний 
проводится по бумажным и электронным заданиям и тестам, а также на 
тематических устных зачетах (контрольных точках) и итоговом экзамене.  

Реализация общеобразовательных и профессиональных компетенций в 
дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения», требует эффективного 
управления процессом воспитания и обучения бакалавров, инженеров и 
магистров по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника». 

Учебно-воспитательная работа в процессе преподавания дисциплины 
«Эксплуатация систем электроснабжения» требует правильной оценки, 
изменяющейся на практических занятиях обстановки, выработке целей 
управления и контроля для каждой составляющей системы обучения и 
воспитания, планирования и прогнозирования развития её состояния. 

Работа с бакалаврами предполагает мониторинг роста эффективности 
обучения и качества самообучения студентов по дисциплинам кафедры 
«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» и принятия 
правильных решений преподавателем на лекциях, семинарах, лабораторных и 
практических занятиях. 

 
Литература: 
1. Привалов, Е.Е. Развитие системы образования – обеспечение будущего. 
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ЦИТ: m115-016 
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Привалов Е.Е., Ибашев М.М., Вдовицкая И.А.  
АКТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИАГНОСТИКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  
Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, 355017 
Privalov E.E., Ibashev M.M., Vdovitskaya I.R.  

ACTIVATION INDEPENDENT OF PREPARATION OF BACHELORS IN 
THE STUDY OF DISCIPLINE "DIAGNOSTICS OF POWER EQUIPMENT"  

Stavropol state agrarian University 
Stavropol, St. Zootehnihescij 12, 355017 

 
Аннотация. В работе рассматриваются способы активации модульной 

самостоятельной подготовки бакалавров в учебной дисциплине «Диагностика 
электроэнергетического оборудования» в процессе обучения и воспитания 
студентов очной формы обучения по направлению подготовки 140400.62 
«Электроэнергетика и электротехника».  

Ключевые слова: активация, обучение, воспитание, модульная 
самостоятельная подготовка, бакалавр, диагностика, электроэнергетическое 
оборудование, преподаватель, студент.  

Abstract. The paper discusses ways of activating modular self-bachelor's 
academic discipline, "Diagnostics of power equipment" in the process of training and 
education of students of full-time study in the direction of 140400.62 "Power and 
electrical engineering".  

Key words: activation, training, education, modular self-training, bachelor, 
diagnostics, electric power equipment, teacher, student.  

Значительное место в закреплении профессиональных компетенций по 
дисциплине «Диагностика электроэнергетического оборудования» направление 
подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», занимает 
самопознание и саморазвитие в процессе учебы, к которому студенты второго, 
третьего и четвертого курсов не готовы в полном объеме. Бакалавров на первом 
курсе научили давать правильные ответы на заранее заданные вопросы, 
группировать факты, а самостоятельно отслеживать динамику развития 
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процесса возникновения дефектов в электротехнических материалах, например, 
раннего обнаружения неисправностей и предотвращения аварийных ситуаций 
при эксплуатации электроэнергетического оборудования они не умеют [1-4].  

Дисциплина «Диагностика электроэнергетического оборудования» 
кафедры «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» 
электроэнергетического факультета СтГАУ ориентирована на планомерную 
самостоятельную подготовку, без которой современный бакалавр не может 
превратиться в успешного молодого специалиста. Эффективный бакалавр 
заранее проинформирован, какие виды лабораторных и практических занятий 
предполагают обязательную к ним самоподготовку, в чем состоит их 
содержание, и каковы основные методические требования к подготовке, 
выполнению и защите в установленные сроки [5-8].  

Все студенты третьего и четвертого курсов с начала учебного года имеют 
четкое представление об основных видах учебных (лекциях, практических и 
контрольных работах) и учебно-научных заданий (рефераты, доклады и 
модульные публичные лекции), которые бакалавры должны выполнять в 
процессе обучения, нормативных и методических требованиях к их 
содержанию, оформлению и представлению на проверку преподавателю.  

Важным условием плановых модульных выступлений студентов 3-го курса 
перед учебной аудиторией является предварительное взаимодействие с 
доцентом кафедры, ведущим лекции, лабораторные и практические занятия по 
дисциплине «Диагностика электроэнергетического оборудования». 
Выступающие с интерактивным сообщением бакалавры создают среди 
слушателей позитивный эмоциональный настрой, заинтересовав студентов 
группы вступительным словом, где ставят проблемные вопросы по безопасной 
эксплуатации электроустановок и показывают пути их решения [9-14].  

Незадолго до лекции, практического занятия или семинара преподаватель 
сообщает выступающему с сообщением студенту тему и цель планируемых 
выступлений, а также их возможную продолжительность. При соблюдении 
этих условий выступления будут эффективно вписываться в тему предстоящего 
модульного занятия и гармонировать с общим содержанием теоретической или 
практической работы, что важно для информационного и эмоционального 
воздействия сообщения на аудиторию. 

Таким образом, повышение эффективности модульной самостоятельной 
работы студентов третьего и четвертого курсов по дисциплине «Диагностика 
электроэнергетического оборудования» и другим дисциплинам кафедры 
«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» направлено на 
активизацию приобретения и закрепления общеобразовательных и 
профессиональных компетенций во время учебного процесса с учетом 
производственной практики на электроэнергетическом факультете СтГАУ.  

Постоянная качественная модульная самоподготовка будущих бакалавров 
и магистров во время учебы в университете позволит устранить одно из 
препятствий на пути их интеллектуального самосовершенствования и, 
частично, личное нежелание развиваться в профессиональном и социальном 
плане как будущий молодой специалист. Эффективная модульная 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 7 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

самостоятельная подготовка студентов ко всем видам занятиям позволит в 
будущем без особого труда повышать свою профессиональную квалификацию 
в центрах подготовки специалистов до самого высокого уровня.  
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Анотація. У статті запропоновано тренувально-тестувальний комплекс, 

який спрямований на забезпечення безперервного моніторингу результатів 
навчання студентів вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: тренувально-тестувальний комплекс, результати 
навчання, компетентність, оцінювання. 

Abstract. This article offers a training-testing complex, which focuses on 
continuous monitoring of the studying result of students at Higher Educational 
Establishments. 

Key words: training-testing complex, result of studying, competence, evaluation, 
experience. 

У зв’язку із змінами тенденцій сучасного ринку праці виникають нові 
вимоги, які суттєво змінюють бачення сучасної системи підготовки студентів у 
вищому навчальному закладі. Зорієнтованість на результати навчання та 
формування компетентного фахівця у відповідності до вимог потенційних 
роботодавців, суспільства, забезпечення його практичними уміннями, навиками 
представлення своїх професійних переваг на ринку праці, здатністю реалізувати 
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себе в нових економічних умовах вимагає впровадження нових змістів, 
застосування інноваційних методів та засобів навчання. Усе розмаїття дефініцій 
“компетентності” пов’язані із знаннями, вміннями, обізнаністю та 
особистісними якостями, від яких залежить професійна діяльність фахівця.  

У процесі своєї життєдіяльності внаслідок періодичних актів взаємодії з 
навколишнім середовищем людина має здатність змінювати структуру своєї 
свідомості, що пов’язано з процесами нервової системи. Зовнішнє середовище 
лише ініціює структурні зміни, а не керує ними. Відтак особистість реагує на 
умови, змінюючи свою поведінку. Живі системи реагують на зовнішні 
подразники автономно шляхом структурних перебудов, тобто змін структури 
свого зв'язку з середовищем. Структурні зміни є актами пізнання або постійним 
конструюванням світу в процесі життєдіяльності. Ф. Капра [2] виділяє два типи 
свідомості або два типи когнітивного досвіду, які виявляються на різних рівнях 
нервової організації: 

а)..первинна свідомість – виникає, коли когнітивний процес 
супроводжується елементарним перцептивним, сенсорним і емоційним 
досвідом; 

б) свідомість другого типу – свідомість вищого порядку або рефлексуюча 
свідомість – дає розуміння самого себе. Рефлексуюча свідомість передбачає 
такий рівень когнітивної абстракції, який дає можливість створювати і 
зберігати уявні образи, формулювати особистісні цінності, переконання, 
створювати мисленнєві тактики і стратегії. 

Особистість, постійно вступаючи у взаємодію з оточуючим середовищем 
через акти пізнання, накопичує інформацію, змінюючи внутрішню структуру 
знання, яка має властивості ускладнюватися, внаслідок інтеграції в себе 
інформації про нове пізнання. У результаті даного процесу відбувається не 
лише засвоєння попереднього досвіду як окремих сегментів знання, але і 
виникнення нового, набутого безпосередньо особою в процесі діяльнісної 
взаємодії. Досвід як внутрішнє утворення особистості, що формується 
внаслідок системної взаємодії із зовнішнім середовищем, поступово змінює 
внутрішню структуру особистості і координує поведінку [2]. Відтак освітній 
процес з допомогою відповідних засобів, методик, технологій повинен 
забезпечити сприятливе навчальне середовище для формування 
компетентностей та досвіду як сформованої здатності свідомо чи несвідомо 
застосовувати здобуті в процесі навчання знання, вміння, навички.  

У рамках європейського проекту Hegesco (Вища освіта як генератор 
стратегічних компетенцій) [4] було проведено опитування недавніх 
випускників європейських вишів з метою оцінювання чинників, які 
підвищують шанси працевлаштування. Найбільша кількість респондентів 
визнала таким чинником досвід та наявність контактів з професійним 
середовищем. Це дає підстави говорити про потребу у зміщенні акцентів 
сучасної освіти, а саме:  від системи накопичення знань до системи способів і 
дій. Набуття знань, вмінь, навиків, досвіду є тим потенціалом, що формує 
компетентність як кінцевий результат навчального процесу. Відтак крім 
поняття “компетентність” необхідно зосередитися на понятті “результати 
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навчання”, яке сьогодні широко використовується в європейському освітньому 
просторі. Результати навчання трактуються як: 

• формулювання того, що, як очікується, повинен знати, розуміти, бути 
здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Вони можуть 
відноситись до окремої дисципліни курсу, модуля або до періоду навчання [5]; 

• сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 
особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-
науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти 
[1]; 

• сукупність компетентностей, що виражають знання, розуміння, уміння, 
цінності, інші особисті якості, які набув студент після завершення 
освітньої/навчальної програми, або її окремого компонента [5]. 

Результати навчання формуються в термінах компетентностей, тому на 
практиці далеко не просто їх розрізнити між собою без розуміння контексту, у 
якому їх сформульовано [3, с. 30]. Результати навчання у вигляді набуття 
компетентностей повинні задовольняти як викладачів (очікувані результати), 
так і студентів, роботодавців. На відміну від компетентностей, результати 
навчання повинні бути чітко визначені та оцінені для визнання факту їх 
досягнення студентами. Одне із основних стратегічних завдань оцінювання є 
“узгодження між критеріями оцінювання, які застосовують в університетах, та 
критеріями ринку праці” [3, c. 30].  

Результати навчання можуть бути пороговими твердженнями (мінімальні 
вимоги для отримання заліку) або визначені як референтні (опорні) точки, що 
описують типові вимоги (визначають очікуваний рівень досягнень). 
Оцінювання результатів навчання повинно здійснюватися з дотриманням 
одного з підходів. Сумативне оцінювання спрямоване на результат (досягнення 
певної навчальної мети), на вимірювання рівня навчальних досягнень. 
Формативне оцінювання є більш інформативним методом і виконує функції 
дидактичного засобу, призначення якого є відстеження якості навчального 
процесу з акцентом уваги не на кінцевий результат, а на процес навчання з 
метою його корегування. Формативне оцінювання передбачає обізнаність 
учасників навчального процесу як з результатами навчання, так і з критеріями 
їх досягнення, своєчасність зворотного зв’язку, активізацію навчального 
процесу та комунікацій між суб’єктами навчального процесу. Враховуючи 
важливість підходу до результатів навчання випускника вищого навчального 
закладу у категоріях “придатності до працевлаштування”, що означає не лише 
наявність сукупності знань, умінь, навичок, але й володіння підходами до 
вирішення виробничої ситуації, здатність і бажання до неперервного 
удосконалення та професійного розвитку, для постійного контролю за 
процесом та якістю навчання пропонуємо здійснювати оцінювання проміжних 
результатів навчання з допомогою тестів двох видів, а саме:  

а) тестування з метою виявлення досягнення рівня результатів навчання 
студентів, зокрема, проміжних (у процесі засвоєння навчальної програми); 

б) тренінгові тестування, які мають навчальних характер та стимулюють до 
практичного застосування отриманих знань. 
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Тренінгові тестування є частиною навчального процесу і здійснюються, 
насамперед, з метою набуття знань, умінь, навичок та здатностей, тобто набуття 
відповідних копетентностей. Крім того, це урізноманітнює форми оцінювання 
результатів навчання студентів, доповнюючи сумативне оцінювання. Хоча 
головним завданням тренувального тестування не є оцінювання рівнів 
навчальних досягнень студентів у балах, однак його результати можуть 
формально враховуватися у підсумковій оцінці з даної дисципліни. 

Тобто, вважаємо доцільним впровадження запропонованого тренувально-
тестувального комплексу, який допоможе викладачам здійснювати корекцію 
знань, практичних навиків та вмінь студентів, а студентам здійснювати 
самоаналіз власних навчальних досягнень. 

Таким чином, з метою забезпечення відповідного рівня результатів 
навчання студентів та набуття відповідних компетентностей необхідно 
змінювати підхід до оцінювання. Вважаємо, що застосування тренувально-
тестувального комплексу сприятиме безперервному моніторингу якості 
навчального процесу загалом з акцентом уваги на процесі навчання, що 
забезпечить високий рівень навчальних досягнень студентів. 
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EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITIES OF FOREIGN NON-
PHILOLOGIST STUDENTS: INDIVIDUALIZATION AND MANAGEMENT 

Zaporozhye state medical University, Zaporizhzhya, 
 pr. Mayakovsky, 35,  69 035 

 
У статті розглянуто питання організації та керування позааудиторної 

навчальної діяльності студентів-іноземців. Подано принцип індивідуалізації як 
один із провідних принципів особистісно-діяльнісного підходу до організації 
самостійної роботи студентів та визначено його основоположні ознаки. 
Досліджено проблему керування таким аспектом самостійної діяльності 
нефілологів, як  домашнє читання текстів за фахом. 

Ключові слова: позааудиторна діяльність, індивідуалізація, 
диференціація, керування. 

The article deals with the organization and management of educational 
extracurricular foreign students activities. One of the leading principles of personal-
active approach to the student independent work organization is individualization. 
This article identifies the main characteristics of individualization. The problem of 
managing such aspect independent activity as home reading texts by specialty is 
investigated in the article. 

Keywords: extracurricular activities, individualization, differentiation, 
management. 

Вступ. Підвищення якості та ефективності навчального процесу є 
предметом постійного пошуку у теорії та практиці навчання 
російської/української мови як іноземної. У сучасних умовах, яким притаманно 
швидкий темп розвитку науки, міжнародних виробничих контактів, гарний 
фахівець – це не тільки людина, яка має широку освіту, але й вміє самостійно 
удосконалювати свої знання. Знання, які необхідні для нормальної професійної 
роботи такі об’ємні, що студенти-іноземці підчас аудиторної роботи не в змозі 
оволодіти ними у повному обсязі. У зв’язку з цим, актуалізуються питання про 
провідні принципи самостійної роботи (СР) та проблема керування 
позааудиторної навчальної діяльності студентів-нефілологів. 

Аналіз наукової літератури з даного питання. Проблема позааудиторної 
навчальної діяльності багатоаспектна. У теорії та практиці викладання 
іноземних мов цьому питанню приділили увагу Морозова І.Г., Азимов Е.Г., 
Астахова Є.В., Коряковцева Н.Ф. та ін. [1-16]. Аналіз науково-методичної 
літератури з даної проблеми, по-перше, свідчить про різноманітність підходів, 
точок зору на сутність, зміст самостійної навчальної діяльності і, по-друге, 
дозволяє визначити три основних напрямки її дослідження. Це соціологічний 
напрямок (вивчення умов й мотивації самостійної роботи) [4]; психолого-
дидактичний (розгляд питання розвитку пізнавальної самостійної й творчої 
активності студентів) [3;9]; методичний напрямок (дослідження питань 
організації, змісту та керування самостійної роботи) [5;6;9;10;14] . 

Пошуки вирішення проблеми керування самостійної роботи з метою 
інтенсифікації навчального процесу здійснювалися у декількох напрямках у 
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залежності від методології дослідження, цілей навчання та іншого. У деяких 
дослідженнях ідея керування СР студентів розроблялась у кібернетичному 
висвітленні (Абубакірова Н.П., Тельнова А.А., Азимов Е.Г., Буран А.Л., 
Барматіна І.В., Клопотова С.М., Москалева О.М.) [1;2;4;7;12]. У подальшому 
з’являються роботи, де зміст завдань співвідноситься з характером навчальної 
діяльності (Жуков А.Є., Симоненко А.В., Труханова Т.І.) [6;12], пропонуються 
засоби здійснення індивідуального підходу до студентів (Миколаєва С.Ю., 
Морозова І.Г., Гейченко К.І., Васецька Л.І., Труханова Т.І та ін.) [5;13;15;16], 
висвітлюються механізми розвитку і виховання самостійності та активності 
особи у різних видах діяльності (Ленюк Н.М., Буран А.Л., Астахова Є.В. та ін.) 
[5;8], сутність, планування, організація та управління СР (Жуков А.Є., 
Коряковцева Н.Ф., Барматіна І.В., Морозова І.Г. та ін.) [4;6;7;8;10;11;14].  

Проте, незважаючи на численну кількість досліджень з питань самостійної 
роботи, на наш погляд, недостатньо розробленими залишаються такі аспекти, 
як індивідуалізація самостійної роботи іноземних студентів-медиків  та 
керування цієї діяльності при навчанні даного контингенту читання літератури 
за фахом. 

Мета статті.  Проаналізувати основні положення індивідуалізації 
самостійної роботи, запропонувати один із можливих шляхів керування 
позааудиторної навчальної діяльності іноземних студентів-медиків під час 
оволодіння ними механізмами читання тексту за спеціальністю.  

Основний текст.  У західноєвропейській методичній  літературі 
найчастіше під індивідуалізацією розуміють певну відособленість навчальної 
діяльності студентів, у вигляді їхньої особистої роботи за індивідуальними 
програмами, які передбачають поділ студентів на потоки (групи) за 
здібностями, комунікативними потребами [16:37]. Зміст цих програм 
відрізняється обсягом та глибиною навчального матеріалу. Такі програми 
характеризуються принципами варіативності та відкритості - це дозволяє 
перейти від одного рівня навчальної програми до іншого: більш складного чи, 
навпаки, спрощеного. Дані програми надають можливість аспектного вибору 
навчального матеріалу для позааудиторної самостійної роботи. 

У вітчизняній методиці превалюють єдині вимоги до освоєння навчальної 
програми, а також програми з самостійної роботи студентів-нефілологів. Під 
індивідуалізацією  загалом, так і самостійної роботи,  зокрема, найчастіше 
розуміють індивідуальний підхід. Цей підхід полягає в адаптації організації та 
змісту позааудиторної самостійної роботи до єдиної методики організації й 
змісту самостійної навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних 
особливостей іноземних студентів[5:60]. 

Останнім часом як перспективні моделі індивідуалізації позитивно себе 
зарекомендували методичні системи позааудиторної роботи іноземців-
нефілологів, які  базуються на індивідуальних планах, накопичуваній кредитно-
модульній системі, що ґрунтуються на технології модульного навчання [5:60], 
на використанні Інтернет-ресурсів та комп’ютерних технологій [1;2;4]. З 
іншого боку, багато дослідників та методистів розглядають індивідуалізацію СР 
як організацію самостійної навчальної діяльності, що спрямована на розвиток 
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комунікативної компетенції у іноземців за допомогою рівневої диференціації 
змісту позааудіторної навчальної діяльності, завдань та засобів її реалізації. 

Маємо зазначити, що індивідуалізація дозволяє організувати самостійну 
позааудіторну навчальну діяльність студентів з урахуванням їхніх потенційних 
когнітивних можливостей. Таким чином, реалізація принципу індивідуалізації 
навчального процесу - це створення оптимальних умов для самостійного 
засвоєння знань, розвитку необхідних навичок та вмінь, а також для 
самооцінювання студентами власного  рівня знань та навичок. 

Аналіз науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми довів, що  
індивідуалізація СР іноземних студентів може бути досягнута лише у 
комплексній реалізації принципів диференціації, варіативності та відкритості. 

Варіативність позааудиторної роботи студентів характеризується 
багаторівневим та модифікованим поданням завдань відповідно до програм з 
того чи іншого виду навчальної діяльності,  Принцип варіативності СР 
передбачає використання різноманітних технологій, зобов’язує надавати 
студентам-іноземцям вільно вибирати теми для вивчення, забезпечує зміну 
видів мовленнєвої діяльності, інтенсифікує включення інтерактивних методик 
та технологій організації самостійної діяльності (наприклад, робота у тандемі 
або групами, робота у спеціально створених комп’ютерних програмах: 
віртуалізація навчальної діяльності), вимагає активного використання творчого 
потенціалу студентів. 

Індивідуалізація й диференціація позааудиторної навчальної діяльності 
дозволяє, змінюючи структуру, зміст й організацію СР ширше ураховувати 
рівень підготовки студентів, їхні здібності й когнітивний стиль, створюючи 
умови для самостійної діяльності відповідно до їхніх комунікативних потреб та 
мотивів. 

Проте дане підґрунтя є емпіричними інноваціями лише окремих 
методистів, педагогічних колективів і, на жаль, не мають системного характеру. 

Різноманітність ознак індивідуалізації породжує багато моделей СР, де та 
чи інша ознака може бути домінуючою і структуруючою. Але цілком природно, 
що практична реалізація цієї різноманітності обмежена і стримана реальними 
чинниками здійснення СР на конкретній мовній кафедрі – матеріально-
технічною базою кафедри, навчально-методичним забезпеченням й рівнем 
професійної готовності впровадження інноваційних технологій для 
удосконалення даного аспекту навчальної діяльності. 

Безумовно, на сучасному етапі проблема індивідуалізації позааудиторної 
навчальної діяльності нерозривно пов'язана з використанням інноваційних 
технологій, серед яких на першому місці Інтернер-ресурси й активне 
використання комп’ютерних програм. Підключення навчаючих та 
контролюючих програм забезпечує високий рівень оптимізації й 
індивідуалізації СР на мовних кафедрах ВНЗ. Працюючи у цих програмах, 
студенти мають змогу оперативно реагувати на свої помилки, виправлять їх 
самостійно, з’ясовувати причину помилки завдяки виклику на монітор 
комп’ютера довідкового матеріалу з аспекту, який вивчається. Комп’ютерна 
програма допомагає не лише у самоперевірці, але й в об’єктивному оцінюванні 
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(наприклад, така комп’ютерна програма, як RATOS). 
Але крім питань індивідуалізації самостійної навчальної діяльності 

студентів-нефілологів для методистів не менш важливою є проблема керування 
цієї діяльності. Керування СР студентів можливо здійснювати ефективно, якщо 
дотримуватися наступних положень й обмежень. 

1. Позааудиторна навчальна робота розглядається як структурна частина 
самостійної діяльності, яка характеризується наявністю цілей й завдань, 
предмета  діяльності. 

2. Наступність у позааудиторній і аудиторній самостійній навчальній 
діяльності. У результаті чого СР, що виконується у поза аудиторний час, є 
компонентом, який забезпечує єдність навчального процесу. 

3. Спрямованість на удосконалення навичок та вмінь, що набуваються під 
час аудиторної роботи. 

4. Самостійна домашня робота з-за відсутності викладача під час її 
виконання опосередковано керується ним. Ефективність такої роботи залежить 
від організації керування нею. 

Оскільки завданням нашої статті є дослідження не питання керування 
самостійної роботи іноземних студентів загалом, а лише таким її аспектом, як 
керування позааудиторним самостійним читанням текстів за фахом, то 
проаналізуємо тільки даний напрямок.  

Керування процесом навчання читання будується таким чином, щоб 
розвивати, удосконалювати навички та вміння, загальні для усіх видів читання. 
У методичній літературі пропонується схема компонентів керування, яка 
передбачає розмежування понять «організація» й «керування». До поняття 
«керування» входять: а) організація керування – визначення місця діяльності, 
цілей, засобів, програм, результатів; 2) регуляція керування, котра передбачає 
підтримку навчально-пізнавальної діяльності студентів на певному рівні 
активності: забезпечення зворотного зв’язку, дозування навчальної інформації, 
раціональний розподіл здійснення видів діяльності тощо. Регуляція керування 
потребує зміну програми впливу на навчальну діяльність залежно від 
об’єктивних умов, наприклад, ускладнення завдань для сильних студентів, 
заміна одного важкого завдання на декілька легких з поступовим підвищенням 
ступеню складності – для слабких студентів. 3) Керуюча стимуляція – система 
засобів, що впливають на мотиваційну сферу студента під час навчально-
пізнавальної діяльності. Урахування вищесказаного є дуже важливим 
підґрунтям при створенні методичної системи керування позааудиторним 
самостійним читанням студентів-нефілологів. 

Самостійне позааудиторне читання текстів за фахом здійснюється у  
рамках обов’язкової програми ВНЗ. Так, наприклад, зміст програми першого 
курсу подано навчально-професійною сферою спілкування. На цьому курсі 
комунікативні завдання навчання читання реалізуються під час використання 
текстів з біології та анатомії людини. Першокурсникам під час самостійної 
діяльності надається право вибору того чи іншого тексту, а викладачеві - 
розвивати необхідні мовленнєві та комунікативні навички й вміння, які 
зумовлені прагматичною зацікавленістю студентів, підтримуються їх 
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особистою мотивацією. Передтекстові завдання націлені на розвиток й 
удосконалення мовленнєвих навичок та вмінь,  відпрацьованих під час 
аудиторної роботи. Основним мовним матеріалом під час передтекстового 
тренінгу є речення, мікротексти, що близькі за змістом до базового тексту за 
фахом. Частину завдань забезпечено ключами. Регуляція й стимуляція 
управління реалізується завдяки можливості вибору наступного необхідного до 
виконання завдання (залежно від якості виконання попереднього). Як у перед 
текстових, так і в після текстових завданнях пропонуються завдання 
підвищеної складності, які необов’язкові до виконання. Притекстові завдання 
спрямовано на певний вид читання. Післятекстові завдання націлені на змістову 
обробку інформації й на перевірку розуміння прочитаного.  

Супроводжуючі самостійну роботу засоби керування включають 
коментарі, пояснення, поради, довідки, схеми, таблиці. Вони подаються за чітко 
продуманою системою, що здатна певною мірою заповнити відсутність 
викладача під час виконання роботи. Керуючі засоби навчання дозволяють 
поєднувати контроль викладача й самоконтроль студента.  

Перед СР студентам надається письмовий коментар разом з навчально-
методичними матеріалами. Коментар націлено на зняття лексико-граматичних 
труднощів. Звернення до пояснень, порад, довідок рекомендується робити, 
якщо виникають труднощі або помилки у роботі, що виявлено під час 
порівняння відповіді з ключем.  

При керуванні СР обов’язковим є забезпечення студента засобами 
зворотного зв’язку. Ці засоби (ключі-відповіді, питання для самоконтролю 
тощо), по-перше, допомагають іноземцям оволодіти певною самостійною 
діяльністю, по-друге, тести, контрольні завдання визначають рівень 
сформованості практичних навичок та вмінь читання. Своєчасність  контролю 
попереджує помилки, сприяє регуляції навчального процесу. Контроль 
здійснюється на матеріалі текстів, які самостійно прочитано дома. 
Самоконтроль перевіряє розуміння прочитаного. Запропонований навчально-
методичний апарат для здійснення зовнішнього самоконтролю, як відомо, є 
засобом формування внутрішнього самоконтролю, а також механізму 
саморегуляції навчальної діяльності. Наявність можливості проконтролювати 
себе веде до задоволеності результатами  виконаного та мотивує роботу. 
Частина завдань, що направлені на перевірку глибини розуміння прочитаного,  
дається під час аудиторного контролю. 

Висновки. Узагальнюючи сказане, можемо зробити висновок, що 
основним принципом організації позааудиторної самостійної діяльності 
іноземних студентів є принцип індивідуалізації, який впроваджується до 
навчального процесу комплексно з принципами диференціації та відкритості. 
Ефективність позааудиторної навчальної діяльності іноземних студентів-
нефілологів залежить не тільки від чіткої організації й умотивованого змісту 
СР, а й від забезпечення навчального процесу засобами керування цієї роботи. 
Одним із перспективних напрямків дослідження названої студентської 
діяльності є визначення та конструювання складових керування 
позааудиторного  домашнього читання фахових текстів іноземцями. Змістове 
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наповнення цієї діяльності дозволить збагатити та розширити зміст навчання 
читання у режимі самостійної діяльності.  
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SOLVING PROBLEMS AS A MEANS OF CREATIVE THINKING  
Glukhivskiy National Pedagogical University Alexander Dovzhenko,  

Sumy region, Hluhiv, Kiev-Moscow 24 41400 
 
У статті розглядається можливість розвитку креативного мислення у 

студентів під час розв’язування задач з курсів вищої геометрії. 
Продемонстровано прийоми роботи над задачею на прикладі курсу 
проективної геометрії. 

Ключові слова: креативне мислення, проективна геометрія, розвивальна 
функція задач, прийоми роботи над задачею. 

In the article the possibility of creative thinking in students during the course of 
solving the problems of higher geometry. Demonstrated techniques of problem on the 
example of projective geometry. 

Key words: creative thinking, projective geometry, developing function 
problems, techniques of task. 

Креативність мислення відкриває перед людиною необмежені можливості, 
дозволяє вийти за рамки штучних обмежень, знайти нестандартні розв’язки, а 
отже, досягти успіху, який просто неможливий в рамках стандартів і шаблонів. 
Креативність з наукової точки зору розглядається як складне, багатопланове, 
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неоднорідне явище, що виражається в різноманітті теоретичних та 
експериментальних напрямках її вивчення.  

У психології обґрунтування понять креативність, творчість, творча 
діяльність, креативний потенціал стали предметом досліджень зарубіжних та 
вітчизняних учених: Ж. Адамара, Дж. Гілфорда, Н. Когана, С. Медник, 
Ф. Баррона, Р. Стернберга, К. Тейлора, Е. Торренса, Д. Богоявленської, 
Я. Пономарьова, В. Рибалка, С. Рубінштейна та ін. 

Теоретичні та практичні засади формування й розвитку різних видів 
креативності представлено в наукових розвідках О. Степанова (математична 
креативність), О. Антонової, О. Дунаєвої, С. Сисоєвої (педагогічна 
креативність). Значну увагу в сучасній психолого-педагогічній літературі 
приділено питанням підготовки творчої особистості майбутніх педагогів у 
вищих закладах освіти (Н. Гузій, В. Загвязинський, Н. Кічук, С. Сисоєва та ін.), 
активізації навчально-творчої діяльності студентів на засадах креативної 
педагогіки (Д. Чернилевський, О. Морозов), розвитку їхньої креативності 
(Е.Базилевич, М. Назаренко та ін.), створення креативного освітнього 
середовища у ВНЗ (К. Кречетников).  

Креативність - сума інтелектуальних та особистісних особливостей 
індивіда, який здатен: до самостійного висування проблеми; генерування 
нових, оригінальних ідей; знаходження нетрадиційних та нешаблонних 
способів розв’язання проблемних завдань; сприймати думки інших критично 
(оцінювати й аналізувати їх щодо розв'язання поставленої проблеми); 
прислухатися до критики на свою адресу та протиставляти свою думку думкам 
інших; проникати в сутність проблеми; вести діалог та дискутувати; 
переконливо доводити свою позицію; толерантно поводити себе під час 
проведення дискусій [2]. 

Проявити креативність неможливо, якщо відсутнє творче оточення. Для її 
формування як особистісної, а не тільки поведінкової властивості, необхідне 
спеціальним чином організоване середовище [1] 

Як показує досвід вчителів, моделювання, розв’язування прикладних та 
винахідницьких задач, самостійна робота, дослідно-експериментальна 
діяльність, участь у семінарах і диспутах, робота над проектами сприяють 
формуванню креативної особистості. 

Під час використання традиційних форм навчання, людина, здобуваючи і 
засвоюючи деяку інформацію, стає здатною відтворити вказані їй способи 
розв’язування завдань, доведень теорем тощо. Однак вона не бере участі у 
творчому пошуку шляхів розв’язання поставленої проблеми і, отже, не набуває 
і досвіду такого пошуку. Тому нерідкі випадки, коли випускник, успішно 
опанувавши матеріал навчальної програми, не справляється з конкурсними, 
олімпіадними завданнями (побудованими на тому ж матеріалі), оскільки вони 
вимагають нестандартного підходу до їх розв’язання.  

М. Вертгеймер вважав, що розв’язання задачі, нова ідея з’являються у 
момент «схоплення» ситуації у її цілісності та повноті (інсайту), тому слід 
навчати бачити задачу в цілому, а не окремі її частини. 

Так під час вивчення геометричних перетворень перетворення площини та 
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простору в підручниках розглядаються як точкові, тому студенти вчаться 
виконувати перетворення над окремими елементами фігури, що не сприяє 
знаходженню розв’язку задачі, оскільки вони не бачать її в цілому. Тому 
необхідно пояснити тому, хто навчається, що якщо дане перетворення 
справедливе для кожної з точок площини (простору), то й воно справедливе й 
для всієї фігури, а тому доцільніше виконувати перетворення над усією 
фігурою, оскільки тримати в уяві образ цілої фігури легше, ніж окремих її 
частин, до яких потім добудовувати всю фігуру [4]. 

Щоб навчання було спрямоване на розвиток креативного мислення того, 
хто навчається, потрібно створити певну систему розвивальних задач та 
цілеспрямовано посилювати розвивальну функцію інших задач. З цією метою 
можна використати певні прийоми роботи над задачами, які продемонструємо 
на задачі з вищої геометрії.  

Задача з курсу проективної геометрії: «Дано пряма п і точки А і В, що не 
лежать на ній. Користуючись лише лінійкою,  побудувати   точку перетину 
прямої п з АВ, не будуючи прямої АВ». 

1. Прийом розширення кола запитань до умови задачі. 
Як повинні бути розташовані точки А і В по відношенню до п, щоб задача 

мала розв’язок? Розв’язком була невласна точка? 
Користуючись лише   лінійкою,   побудувати   точку   перетину прямої п з 

АВ, не будуючи прямої АВ, якщо А і В лежать по різні (по одну) сторони від п. 
Користуючись лише   лінійкою,   побудувати ще одну точку прямої АВ, не 
будуючи її.  

2. Прийом розв’язування задачі кількома способами. 
Цю задачу можна розв’язати за допомогою теорем та конфігурації Дезарга, 

поняття та властивостей повного чотиривершинника, гомології [3]. 
3. Прийом переформулювання задачі. 
Задано дві прямі, точка перетину яких А – недосяжна. Через точку С 

провести пряму, що проходить через точку А (двоїста задача). 
4. Прийом заміни числових значень на буквені та розв’язання задачі у 

загальному вигляді (виведення алгоритму [3]). 
5. Прийом складання задач, подібних до даної. 
Користуючись лише лінійкою, побудувати точку перетину даної прямої   а  

з недосяжною прямою, що визначається точками А і В. 
Провести  пряму через доступну точку L і точку перетину двох прямих а і 

АВ, одна з яких (АВ) недосяжна. 
Отже, розвивати креативне мислення у студентів-математиків можна під 

час навчання вищої геометрії, зокрема, використовуючи зазначені вище 
прийоми. Так в курсі аналітичної геометрії цьому сприятиме розв’язування 
однієї задачі декількома способами (наприклад, геометрично, методом 
координат та векторним методом; задачі на побудову: використовуючи 
геометричне місце точок, алгебраїчний метод, метод допоміжних побудов, 
геометричні перетворення); в курсі основ геометрії – під час створення власної 
системи аксіом та доведення її несуперечливості,  створення моделей до певної 
системи аксіом (Гільберта, Вейля, Лобачевського, Рімана), перевірка їх на 
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несуперечливість, незалежність, повноту та задачі на розрізання; в курсі 
проективної геометрії – під час розв’язування задач на недосяжні елементи (які 
можна розв’язати за допомогою циркуля та лінійки, однієї лінійки).  
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Аннотация: В статье описан ход и результаты диагностического 
исследования, направленного на решение следующих задач: выявление уровня 
общей самооценки младших школьников; выявление адекватности  самооценки 
знаний младших школьников.  

Abstract: This article describes the progress and results of diagnostic studies 
aimed at achieving the following objectives: to identify the level of general self-
appraisal - junior schoolchildren; identify the adequacy of self-appraisal younger 
students; 
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Младший школьный возраст является переломным моментом в жизни 
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каждого человека. Не смотря на то, что у детей этого возраста сохранены 
многие детские качества, такие как легкомыслие, наивность и многие другие, 
появляются и первые признаки взрослого поведения – утрата детской 
непосредственности, развитие качественно новой логики мышления, 
способность к произвольному поведению. Главным социальным институтом, 
влияющим на развитие личности ребенка, становится школа. Ведь именно в 
школе ребенок учиться примерять на себя новые социальные роли. В этот 
период меняются ценности, взгляды, интересы ребенка, уклад жизни, 
формируется «Я-концепция». 

На представления младшего школьника о самом себе, в первую очередь 
влияет учебная деятельность. Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами 
считают себя и своих сверстников отличниками, двоечниками и троечниками, 
хорошими и средними учениками, наделяя представителей каждой группы 
набором соответствующих качеств [2, с.262]. 

На изучение влияния учебной деятельности на самооценку младших 
школьников направлено наше исследование. 

Вклад в изучение самооценки всех возрастных групп и в том числе 
младших школьников внесли такие отечественные  и  зарубежные ученные, как 
Л.С. Выготский,  Л.И. Божович, И.С. Кон, Р.Бернс.  Проблемам  влияния 
обучения и воспитания на развитие самооценки были посвящены работы Б.Г. 
Ананьева, Л.С. Выготского, У. Джеймса и других ученых. 

Так, Л.С. Выготский доказал, что именно в младшем школьном возрасте 
начинает оформляться самооценка. Исходя из этого, можно отметить, что на 
плечах современных учителей младших классов лежит большая 
ответственность за формирование адекватной самооценки их воспитанников. 
Многие учителя забывают, что самооценка не устанавливается раз и навсегда. 
Каждое наше обращение к ребенку, каждая оценка его деятельности, 
отношение к успехам и неудачам – все это оказывает влияние на уровень  его 
самооценки. 

Самооценка - это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 
осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 
способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения 
к окружающим, к другим людям и самому себе [1, с.128]. 

Проблемам самооценки посвящено большое количество работ, но  
психологи так и не пришли к определенному понятию данного явления. В 
одном ученые единодушны: «от особенностей самооценки зависят особенности 
многих чувств и отношений личности, самооценка может стимулировать или, 
наоборот, подавлять активность человека» [3, с.2]. 

В учебной деятельности ребенок может познавать самого себя. Его 
внутренняя позиция и самооценка напрямую зависят от того, какое место в 
социуме ему отводят сверстники и взрослые. 

Наше эмпирическое исследование направленно на выявление связи между 
самооценкой и успешностью в учебе младших школьников. Для того чтобы 
установить эту связь, мы используем несколько элементарных проективных 
методик для выявления уровня самооценки детей и их оценки собственной 
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учебной деятельности. После чего сравним полученные результаты с 
реальными оценками, уровнем успеваемости детей.  

Экспериментальное исследование проводилось в общеобразовательной 
школе №2 города Алушты. В исследовании приняли участие учащиеся 2 
классов. Для большей результативности исследования были выбраны два 
параллельных класса, в одном из которых уровень академической успеваемости 
выше, чем в  другом. В исследовании участвовали 2 «А» (27 человек)  и 2 «Б» 
(25 человек) классы.  

На этапе подготовки исследования перед нами стояли следующие задачи: 
1. Выявить уровень общей самооценки младших школьников; 
2. Выявить, в каком классе уровень самооценки школьников будет выше; 
3. Выявить адекватность самооценки знаний младших школьников; 
4. Выявить процентное соотношение между детьми, имеющими 

самооценку знаний соответствующую действительности, и теми, у кого 
показатели не совпадают. 

Для выявления уровня самооценки младших школьников существует 
множество методик. Самыми эффективными для данного возрастного периода 
считаются различные проективные методики. Для выявления самооценки мы 
воспользовалисьдвумя методиками: «Засели себя в дом» и «Лестница ума». 

Методика «Засели себя в дом». Детям предлагаются листочки, на 
которых нарисован десятиэтажный дом. Объясняем, что волшебник построил 
новый дом и хочет заселить ребят в него. На самый верхний этаж волшебник 
поселит самых сильных, умных,добрых и красивых ребят. Этажом ниже будут 
жить тоже сильные, добрые, умные и красивые, но чуть меньше чем на 10. И 
так далее. На втором этаже будут жить плохие дети. А на первом и плохие и не 
красивые, не умные дети.  

После объяснения необходимо проверить, правильно ли дети поняли 
смысл задания. После чего предложить им самим выбрать, на какой этаж они 
хотели бы заселиться и к каким ребятам они себя относят.   

Методика «Лестница ума». Перед каждым ребенкомкладется листочек, 
на котором нарисована лестница из семи ступенек. На первой ступени 
нарисован человек с опущенными руками, на верхней – с поднятыми. Мы 
объясняем ребенку, что это лестница ума и на верхней ступени стоит самый 
умный человек – отличник, на 6 ступени тоже отличник, но не такой умный, 
как на 7 ступени, на 5 и 6 ступенях стоят хорошисты, а на 4 и ниже троечники и 
двоечники.  

В результате анализа полученных данныхмы сделали вывод о том, что у 
большинства испытуемых(46%) общая самооценка – завышенная, что является 
нормой для данного возрастного периода. На втором месте по количеству 
оказалась адекватная самооценка (33%), на третьем – заниженная 
(21%).Мнение педагога о детях и их самооценка в большинстве случаев 
совпадала, но мнение ребенка о себе и о своем уме не всегда было одинаковым.  

По данным, полученным в результате использования  второй методики, 
получилось, что большинство детей имеют адекватную самооценку своей 
учебной деятельности (44%). На втором месте оказалась заниженная 
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самооценка (35%), на третьем – завышенная (21 %). 
Итак, получается, что самооценка себя в целом у детей была выше, чем 

оценка своей учебной деятельности.  Возможно это связано с разной ситуацией 
семейного воспитания, обстановкой в классе, социальным положением каждого 
ребенка в отдельности. 

В связи с этим, мы решили сравнить полученные результаты исследования 
самооценки знаний  между двумя классами с целью проверить, влияет ли на 
уровень самооценки обстановка в классе, классный руководитель, разная 
ситуация обучения. 

Проанализировав данные, мы пришли к выводу, что во 2 «А» классе 
преобладает адекватная самооценка знаний (48 %). На втором месте 
заниженная самооценка (33 %), на третьем – повышенная (19%). При этом в 
данном классе дети по успеваемости распределяются следующим образом: 
хорошистов  - 52 %, отличников - 30 % и троечников - 18%. Следовательно, у 
большинства детей самооценка не соответствует действительности. То есть 
является неадекватной.  

Во 2 «Б» классе преобладает так же адекватная самооценка (40%). На 
втором месте заниженная самооценка (36%), на третьем – завышенная (24%).  
При этом в данном классе преобладают хорошисты (64%), значительно 
уступают отличники(24 %) и троечники (12 %). 

Уровень успеваемости выше во 2 «Б» классе, и действительно детей с 
адекватной самооценкой больше чем во 2 «А». Но следует обратить внимание, 
что в целом картины в обоих классах похожи. 

Тогда мы решили проанализировать полученные результаты относительно 
каждого ребенка в отдельности. То есть совпадает ли их самооценка своей 
учебной деятельности  с их успеваемостью в школе. И получили следующие 
результаты: во 2 «А» классе совпадений вышло 44 %, а не совпадений – 56%. 
Что говорит о том, что  больше чем у половины детей не сформировалась 
адекватная самооценка. Причем среди тех, у кого выявлена неадекватная 
самооценка учебной деятельности большая часть (37 %) имеет заниженную 
самооценку, от реальных результатов учебной деятельности. 

Во 2 «Б» классе оказалось больше детей с самооценкой, совпадающей с 
реальными результатами (52%). А среди тех, чья самооценка не 
соответствовала оценке учителя, так же как и в параллельном классе, 
большинство были с более низкой  самооценкой, чем реальная (40%). 

Проанализировав все полученные результаты, можно сказать, что учебная 
деятельность влияет на формирование самооценки младших школьников, но у 
многих детей формируется заниженная самооценка относительно своей 
успеваемости в школе. Что является отклонением от нормы для данного 
возрастного периода. Исследуя различные теоретические источники (Л.И. 
Божович, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский) можно отметить, что на формирование 
самооценки младших школьников помимо учебной деятельности могут влиять 
любые оценочные воздействия учителя, сверстников, родителей и их 
отношение к учебной деятельности. 

В целом анализ результатов проведенного нами диагностического 
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эксперимента позволил сделать следующие выводы: 
Уровень общей самооценки младших школьников соответствует норме, 

лишь у 21% детей предполагается заниженная самооценка. 
Уровень адекватности самооценки будет выше в том классе, в котором 

общий уровень академической успеваемости выше, чем в классе с более низкой 
успеваемостью. 

Если брать во внимание результаты исследования, проведенного в двух 
классах, то можно сделать вывод, что в большинстве случаев самооценка будет 
не соответствовать реальным показателям успеваемости ученика. Что говорит о 
том, что у детей формируется неадекватная самооценка. 

У большинства детей, у которых была выявлена неадекватная самооценка 
знаний, результаты исследования показывают, что собственная самооценка 
школьника меньше, чем оценивание учителем его способностей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что самооценка знаний у 
детей формируется не правильно. Данная ситуация требует вмешательства 
психолога, который может провести более глубокую диагностику и коррекцию 
самооценки младших школьников. Это важно, так как внеадекватная 
самооценка, сформированная на начальном этапе обучения, может повлечь в 
дальнейшем серьезные проблемы в учебной деятельности ребенка.  
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университета, а также представлен опыт организации конкурса творческих 
работ студентов  по проблемам духовно-нравственного воспитания  детей и 
молодежи. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, конкурсная 
деятельность, духовно-нравственное воспитание.  

Abstract. The paper explores the possibilities that contest activity brings to 
students’ professional training at pedagogical university. It also describes the 
author’s experience of arrangement of the students’ contest devoted to the problems 
moral education of children and youth. 

Key words: professional training, contest, moral education. 
Многоаспектность, публичность и открытость педагогической профессии 

определяет многообразие требований к ней, объединенных в понятие 
«профессиональная компетентность». Именно профессиональная 
компетентность педагога как единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической деятельности, по мнению В.А. 
Сластенина, и характеризует его профессионализм, позволяет решать 
нестандартные задачи, анализировать социально-значимые явления, находить и 
принимать решения в противоречивых условиях образовательного процесса [3]. 

Компетентность – это категория, которая демонстрируется только в 
определенной деятельности. Для ее проявления большое значение имеет 
ценность для индивида поставленных задач, его заинтересованность в их 
решении. С этой точки зрения результатом образования является 
профессиональная компетентность, которая определяется как готовность 
выполнять свои профессиональные функции в соответствии с принятыми 
стандартами и нормами. Такой компетентностью будущий педагог овладевает в 
процессе профессиональной подготовки.  

В словаре Т.Ф.Ефремовой  «подготовка» определяется как запас знаний, 
навыков, опыта, приобретенный в процессе учебы, практической деятельности 
[2].  Рассмотрение  современной профессиональной подготовки как процесса, 
как сложной системы мер, направленной на познание и овладение профессией, 
позволяет выделить в ее структуре конкурсную деятельность как 
самостоятельную,  органическую,  важную часть. 

Конкурсная деятельность студентов, организуемая в университете, 
характеризуется определенной интегративностью, позволяющей органически 
соединять все аспекты теоретической и практической подготовки. Если 
рассматривать конкурс как профессиональное соревнование, которое 
проводится для определения лучших из числа его участников, то есть  лидеров, 
можно констатировать, что это соревнование располагает серьезными, в том 
числе, дидактическими возможностями.  Конкурсная деятельность  создаёт 
определенное поле проб и обеспечивает  ее участникам особые педагогические 
условия для  приобретения необходимых и общекультурных  и, что более 
важно, профессиональных компетенций,  в том числе, владение основами 
речевой профессиональной культуры, способность к подготовке и 
редактированию текстов профессионального и социально значимого 
содержания, способность нести ответственность за результаты своей 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 27 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

профессиональной деятельности, способность организовывать      
сотрудничество обучающихся  и воспитанников. Включение в  конкурс 
обеспечивает будущим педагогам интеграцию знаний, актуализацию навыков и 
опыта, формирование общекультурных ценностей [1, с. 30]. 

Конкурс дает студентам возможность получить определенный опыт и 
более четкие представления о выбранной профессии, формирует творческую 
самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в 
профессиональной среде, создавая свое профессиональное ориентационное 
поле развития, способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути решения конкретных профессиональных задач.  

В современной практике высшего образования организуются различные 
виды конкурсов, в том числе, профессиональных, наиболее часто – конкурсы 
научных работ студентов. Вместе с тем, особенности профессиональной 
деятельности педагогов как необходимую составляющую определяют 
проведение творческих конкурсов общепедагогической направленности.  

Представим опыт включения студентов в конкурсную деятельность на 
примере конкурса творческих работ «Духовно-нравственное воспитание: взгляд 
в будущее», который проводится в ОмГПУ в целях стимулирования студентов 
к освоению современных подходов к нравственному воспитанию детей и 
молодежи. Конкурс  ориентирован на создание условий для осмысления и 
распространения педагогического опыта использования современных методик 
и технологий в области духовно-нравственного воспитания.  

Конкурс предполагает широкое участие студентов всех курсов 
бакалавриата и магистратуры. Оценка конкурсных работ проводится в 
соответствии с критериями: творческий подход и оригинальность 
предлагаемых решений; практикоориентированность; логическая 
обоснованность в постановке целей и задач, в определении  содержания и 
форм; внешний облик работы (качество оформления, презентабельность); 
стиль, язык изложения (ясность, лаконичность, грамотность).  

Опыт проведения конкурса позволил установить констатировать желание 
пробовать свои силы в соревновании такого рода: участниками конкурса стали 
студенты преимущественно старших курсов разных факультетов ОмГПУ. 
Несомненным достоинством представляемых работ является их ярко 
выраженный практико-ориентированный характер. Экспертиза работ на 
заочном этапе конкурса выявила разнообразие содержательных аспектов и 
предложенных форм представления материалов, что, безусловно,  обусловлено 
широтой проблематики духовно-нравственного воспитания.  Качественный 
анализ содержания работ позволяет констатировать наличие профессиональной 
мотивации, устойчивого интереса студентов к различным проблемам духовно-
нравственного развития и профессиональную позицию, их определенную 
профессиональную готовность к решению задач духовно-нравственного 
воспитания детей. Следует особенно отметить   внимание будущих педагогов  к 
проблемам внутреннего мира современного ребенка, например, особенностям 
взросления современных детей, этическим аспектам взаимоотношений людей в 
современном информационном пространстве, по-своему взглянуть на 
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современные проблемы нравственного воспитания. Конкурс позволил 
студентам попробовать свои силы в разнообразных формах представления 
материалов, наряду с традиционными разработками (диспут, беседа, культурно-
просветительский проект),  конкурсантами все чаще предлагаются 
современные  формы: кейс,  квест  и другие. Отмечается также стремление 
использовать все возможности современных информационных ресурсов,  
сопровождая материалы видеорядом. 

Особое значение имеет очный этап конкурса, погружающий участника в 
открытое состязание, в котором важно в условиях позитивной 
соревновательности продемонстрировать составляющие профессиональной 
педагогической компетентности: не только свободное владение материалом, но 
и  умение взаимодействовать с аудиторией,  управлять ситуацией,  
формировать важные для будущего педагога профессиональные 
качества  и другое. Изучение мнений студентов показывает, что участие в 
конкурсах способствует  формированию более независимой личности студента, 
открытой всему новому и самостоятельной. Именно в конкурсной деятельности 
более динамично развиваются творческие способности участников конкурса, 
повышается их психологическая устойчивость, активность и уверенность в 
собственных силах, формируется ответственность и готовность к 
профессиональной деятельности, которая  проявляется в субъектной позиции. 

Таким образом, интеграция конкурсной деятельности в профессиональную 
подготовку создает условия для приобретения студентом умения и желания 
достойно конкурировать, уверенности в себе, творческой самостоятельности и 
ответственности, стремления самосовершенствоваться, профессиональной 
зрелости,  и, тем самым,   является активным средством приобретения 
общекультурных и профессиональных педагогических компетенций.  
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Аннотация. В работе рассматриваются характерные особенности стиля 

англоязычной научной статьи, которые необходимо учитывать в процессе 
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Abstract. The article deals with stylistic features of the English scientific text to 
be taken into account while writing scientific journal articles in English and the 
necessity of teaching them to undergraduate and postgraduate students at technical 
universities.  

Key words: scientific style, bookishness, neutrality, explicitness, generalization. 
В последние годы наблюдается бурный рост числа публикаций российских 

ученых в англоязычных научных журналах. Если еще несколько десятилетий 
назад английский язык был необходим специалисту, чтобы в основном читать 
литературу по специальности, то в настоящее время все больше ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов пользуются английским языком для 
того, чтобы сообщить о результатах своей научной работы, причем не только в 
виде аннотации к русскоязычной статье, но и в форме самой статьи. Такая 
тенденция, естественно, должна находить отражение в учебных программах по 
иностранным языкам в неязыковых вузах. 

Из множества жанров научной прозы, наиболее востребованным, а 
следовательно, и заслуживающим наибольшего внимания при подготовке 
современного специалиста, является жанр научной статьи, который тоже 
представлен несколькими разновидностями.  

В зарубежной литературе имеется ряд исследований, посвященных 
описанию характерных особенностей языка научной прозы. Большинство из 
них содержат ценные практические советы, помогающие писать научную прозу 
на английском языке, но, изданные за рубежом, они, к сожалению, не очень 
доступны преподавателю-практику в нашей стране. В некоторой степени 
преодолеть нехватку литературы помогают интернет-ресурсы [5; 6 и др.]. В 
отечественной литературе, несомненно, следует отметить исследования 
Разинкиной Н.М.[2], Глушко М.М. [1], Рейнман Е.А. [3] и др. Для 
преподавателя-практика очень ценный материал содержится в монографии 
Троянской Е.С., выполненной на материале немецкого языка [4].  
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При создании научно-технического текста на английском языке 
необходимо учитывать не только лексические и грамматические особенности, 
свойственные данному виду текстов, но и, несомненно, его стилистические 
особенности. К сожалению, в отличие от первых они обычно находятся на 
периферии внимания автора перевода. Целью данной работы является 
обобщение отмечаемых различными исследователями основных 
стилистических особенностей технического текста, обучение которым является 
необходимым в курсе преподавания английского языка студентам технических 
вузов. 

Большинство исследователей среди стилистических особенностей научно-
технического текста в целом и научно-журнальной технической статьи в 
частности выделяют такую черту, как книжность, которая обеспечивается 
исключением любых элементов, ассоциирующихся с разговорным стилем, как 
среди лексических, так и среди грамматических языковых средств. На 
лексическом уровне это проявляется в преобладании нейтральной лексики, 
терминов, специальной лексики; на грамматическом – в широком употреблении 
таких конструкций, как, например, причастные, герундиальный и 
инфинитивные обороты, многокомпонентных атрибутивных групп, в высокой 
частотности сложноподчиненных предложений и т.п. 

Другой характерной особенностью стиля научно-технического текста 
является его нейтральность, поскольку эмоциональная окрашенность речи 
противоречит требованиям точности, логичности, объективности, способствует 
появлению побочного смысла, подтекста. С другой стороны, в научных текстах 
отмечается использование некоторых эмфатических элементов (it is … that, it 
was not until … , инверсии, ряда эмоционально-окрашенных лексических 
единиц и пр.), исключение которых делало бы изложение менее убедительным. 

Еще одной стилистической особенностью научного текста исследователи 
признают сниженную категоричность утверждения как отражение правил 
научного этикета. Особенно ярко это проявляется в выражении оценки 
результатов работы других ученых в виде рекомендаций и пожеланий. 

Языковые средства формирования научного стиля нацелены также на 
обеспечение такой его характерной особенности, как однозначность. Особенно 
большая роль в реализации однозначности представления научной информации 
принадлежит терминам. Следует отметить значительную ограниченность 
вариативности лексических единиц, использование однозначно 
воспринимаемых, часто клишированных, языковых средств. 

Для технических текстов также характерна высокая степень 
эксплицитности выражения, достигающаяся лексическими и грамматическими 
средствами, назначение которых – максимально выраженные логико-
смысловые отношения. 

Стремление к последовательному и систематическому изложению 
научных фактов обусловливает такую яркую характеристику научно-
технического текста, как его композиционная четкость. Технический текст 
всегда очень четко структурирован, разделен на части, главы, параграфы, 
абзацы, иногда с использованием различных шрифтов, цифровой нумерации. 
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При этом можно выделить высокую частотность использования лексических и 
синтаксических штампов, целью которых является не только обеспечение 
связности текста, но и достижение максимальной логичности повествования.  

Композиционная четкость технического текста диктует необходимость 
экономичности изложения. Как правило, информация подается адресату в 
сжатом, максимально четко сформулированном виде. 

Стремление сделать описание максимально объективным, сосредоточить 
внимание адресата на описываемом явлении, не акцентируя при этом автора, 
ведет к обобщенности изложения, которое достигается широким 
использованием безличных и неопределенно-личных предложений, 
конструкций страдательного залога и т.п. Исполнитель действия скрыт за 
обезличенными they, one, в редких случаях we, под которыми подразумевается 
некая неопределенная группа лиц.  

Среди признаков научно-технического текста следует также отметить его 
стремление к стандарту.  

В заключение следует отметить, что все языковые средства, формирующие 
стиль научно-технического текста, обеспечивают реализацию таких его 
экстралингвистических признаков, как точность, абстрактность, логичность и 
объективность. Овладение языковыми средствами, создающими характерные 
особенности стиля научной статьи, позволит специалисту не только ощущать 
себя членом мирового научного сообщества, читая зарубежную литературу, но 
и являться им, публикуя в зарубежных журналах результаты своих научных 
исследований. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт формирования 

интеллектуального потенциала региона посредством организации 
экономического школьного факультатива в НОЦ ИСЭРТ РАН, а также 
анализируются итоги деятельности факультатива за 2013/14 уч.г., основные 
достижения и проблемы, а также рассматриваются дальнейшие 
перспективы его развития.  

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, Научно-
образовательный цент, экономический школьный факультатив. 

Abstract. This article discusses the experience of formation of the intellectual 
potential of the region through the organization of economic school elective REC 
ISEDT RAS, as well as results of analyzes for the 2013/14 academic year elective, 
major achievements and challenges, and discusses future prospects for its 
development. 

Keywords: education, further education, research and education cent economic 
school elective. 

Практика формирования состава научных кадров, анализ результативности 
их деятельности, степень закрепления в науке молодых специалистов показали, 
что требуется начинать подготовку научной смены как можно раньше. На этой 
основе родилась идея создания на базе ИСЭРТ РАН (г. Вологда) регионального 
Научно-образовательного центра1. 

Научно-образовательный центр экономики и информационных технологий 
функционирует в г. Вологде с 2003 года и  является структурным 
подразделением Института социально-экономического развития территорий 
Российской академии наук (НОЦ ИСЭРТ РАН). НОЦ является системой 
непрерывного образования, где создаются условия для выявления и развития 
способностей талантливой молодёжи, осуществляется комплексное обучение 
школьников, студентов и аспирантов по цепочке «школа – вуз – аспирантура». 

Первой ступенью образовательной программы НОЦ является 
дополнительное школьное образование. Данная подсистема включает в себя 
очный факультатив (5 – 11 классы) и Экономическую интернет-школу (8 – 11 
классы). Система работы со школьниками, посещающими очный факультатив 
НОЦ, включает следующие компоненты:  

1. Проведение занятий по экономике, информатике и математике по 
программам углублённого изучения. 

2. Обучение по элективным и дополнительным курсам (экономическая 

1 Сеничева Н.Н. Формирование человеческого капитала посредством организации экономического школьного 
факультатива [Текст] / Н.Н. Сеничева  // Устойчивое развитие регионов: новая экономика – новые 
возможности: Материалы VI Молодежного экономического форума, 13–14 ноября 2014 года, г. Петрозаводск. 
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 
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математика, основы исследовательской деятельности, деловой английский, 
азбука общения, логика, профориентация и другие). 

3. Организация внеучебной деятельности (дискуссионный клуб «Юный 
экономист», экскурсии, тематические недели, факультативы, профильные 
лагерные смены и т.д.). 

4. Обеспечение результативного участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах и конференциях различного уровня.  

В 2014/15 учебном году количество обучающихся очного факультатива 
составляет 400 человек, функционирует 19 классов: 10 классов социально-
экономического профиля МОУ «Лицей №32», 7 общегородских классов очного 
факультатива по экономике и 2 класса информационно-математического 
профиля. Отбор школьников для очного обучения проходит в форме 
тестирования, которое включает в себя задания по экономике, математике, 
логике и психологии, обучаться дистанционно может любой желающий. Для 
дистанционного обучения с 2010 года функционирует Экономическая 
интернет-школа НОЦ ИСЭРТ РАН. На данный момент на данных курсах 
обучается 170 школьников из 11 регионов Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Казахстана. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности НОЦ в сфере 
работы со школьниками является активное привлечение их к участию в 
различных научных конкурсах, олимпиадах, в т.ч. всероссийского и 
международного уровня. Целью данной работы является предоставление 
обучающимся возможности проверить на практике уровень полученных 
знаний. Для ее достижения в НОЦ разработана система подготовки к участию в 
конкурсах и олимпиадах (рисунок 1)2. 

 
Организация и проведение занятий по 

подготовке к Олимпиадам 

Организация участия школьников в 
Летней интернет-олимпиаде по 

экономике НОЦ

Организация участия школьников в 
Открытой олимпиаде по экономике НОЦ

Организация участия школьников во всероссийских конкурсах и олимпиадах по экономике

Организация и проведение занятий по курсу 
«Основы исследовательской деятельности»

Организация участия школьников в конкурсе 
эссе и исследовательских работ в НОЦ

Учрежденческий уровень

Городской, региональный, всероссийский уровень  
Рис.1. Система подготовки школьников НОЦ к участию в конкурсах и 

олимпиадах по экономике 
 

2 Сеничева Н.Н., «Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, 
склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)» [Текст] / Н.Н. Сеничева // Перспективные 
инновации в науке, образовании, производстве и транспорте’2014: - Сборник научных трудов SWORLD, 
выпуск №4 (37), 2014, 16-26 декабря 2014 г.: Одесса – с. 41-44. 
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По итогам работы данной системы в 2013/14 уч.г. 586 обучающихся 
Центра приняли участие в 23 мероприятиях различного уровня. Что касается 
показателей результативности участия, то в 2013/14  уч.г. школьники НОЦ 
смогли занять 59 призовых мест (из них 25 – во внутренних конкурсах 
и олимпиадах, 34 – во внешних).  

С целью формирования у школьников коммуникативных навыков ведения 
дискуссии, развития логического мышления и расширения экономического 
кругозора с 2006 года в НОЦ функционирует Дискуссионный клуб «Юный 
экономист». В период с 2006 г. по 2014 г. проведено 40 заседаний 
Дискуссионного клуба, в которых приняло участие 1049 человек3.  

Еще одним важным направлением работы с обучающимися является 
организация экскурсий на предприятия г. Вологды. Данные мероприятия 
проводятся не только с целью профориентации школьников, но и для 
активизации познавательной деятельности, которая помогает проследить 
взаимосвязь между теорией и практикой, что имеет важное значение при  
изучении экономических дисциплин. Так, в 2013/14 уч.г. школьники НОЦ 
побывали на 31 экскурсии в рамках изучения основ предпринимательства, 
деятельности организаций оборонной промышленности, видов страхования, 
банковских услуг и т.д.  

Для создания условий гармоничного развития личности школьника 
и поддержки педагогов в процессе обучения и воспитания детей в Центре 
работает группа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
в ходе образовательного процесса. В деятельность группы входят следующие 
направления деятельности:   

1..Диагностическое (включает в себя проведение психологических 
диагностик, которые направлены на исследование разнообразных сторон  
личностного развития школьников в процессе обучения). 

2. Развивающее (представляет собой цикл мероприятий, направленных 
на успешную адаптацию обучающихся, улучшение психологического климата 
в коллективе и оптимальное самоопределение школьников). 

3..Просветительское (заключается в проведении индивидуальных 
и групповых консультаций психолого-педагогического содержания). 

Многообразие форм работы с обучающимися Центра обеспечивает 
преемственность экономического образования, а также эффективное развитие 
НОЦ как образовательной структуры. Качество образования в НОЦ ИСЭРТ 
РАН определяется не только уровнем успеваемости обучающихся, но и их 
мнением по поводу организации обучения в Научно-образовательном центре. 
Особое внимание уделяется получению обратной связи от школьников, что 
служит необходимым условием  для оптимизации образовательной 
деятельности. Таким образом, Научно-образовательный центр на протяжении 
более десяти лет создаёт условия для выявления и развития способностей 
талантливой молодежи региона. Важным аспектом в деятельности НОЦ 

3 Сеничева Н.Н. Дискуссионный клуб «Юный экономист» как способ формирования ключевых компетенций 
обучающихся на примере НОЦ ИСЭРТ РАН / Н.Н. Сеничева // Экономика и социум: – электр. Научн.-практ. 
Период. Издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2014. 
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является преемственность традиций и направленность на постоянное 
совершенствование образовательной системы, ее модернизации.  
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Abstract. Annotation. In the article the theoretical going is examined near the 

use of design technology at initial school, maintenance, substantial descriptions, the 
basic requirements and sphere of the use of this technology, is analysed on the 
lessons of informatics at modern initial school. 

Key words: model, design technology, design on the lessons of informatics. 
Постановка проблеми. Важливим у процесі навчання є врахування 

мотивів учбової діяльності дітей. Дослідження показують, що більшість дітей 
приваблює можливість реалізувати в ролі школяра потребу у визнанні, в 
спілкуванні, самореалізації. 

Реалізуватись як особистість людина може в діяльності. Для молодшого 
шкільного віку такою діяльністю є гра, малювання, конструювання, складання 
казок. Дитина грає не за ради оцінки, в грі вона задовольняє свою потребу в 
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спілкуванні. Малюнок, складений вірш, казка, творчо виконаний виріб дають 
можливість висловити власну думку, звернути на себе увагу співрозмовника. 

На уроці інформатики створюються такі умови, щоб всіляко сприяти 
виявленню, реалізації індивідуальності кожного учня. Вчитель дає можливість 
дитині «спробувати себе» в різних видах діяльності, набути вмінь, які стали б 
основою самопізнання, виявлення і розвитку творчого потенціалу. Тобто 
дитина відтворює свій образ явищ та предметів, вона моделює створену у її 
свідомості картину світу, встановлює зв'язки між явищами і об'єктами природи, 
виявляє своє ставлення до них [3]. 

Стан дослідження проблеми. Метод моделювання в своїй практиці 
використовували такі педагоги, як В.Ф. Шаталов та Л.І. Айдарова. Проблемі 
технології моделювання присвячено спеціальні дослідження як вітчизняних 
(А. Даниленко, В. Довбищенко, О. Мариновська) так і зарубіжних учених 
(Г. Селевко, А. Уємов, В. Штофф та ін.), які суттєво збагатили педагогічну 
теорію та освітянську практику сучасної початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Модель (фр.modele - зразок) – уявна або 
матеріально-реалізована система, яка відображає або відтворює об’єкт 
дослідження (природній чи соціальний) і здатна здійснювати його так, що її 
вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта [2]. Модель, за 
В. Штоффом, — це завжди деяка конкретна побудова, в тій чи іншій формі 
наочна, кінцева і доступна для огляду чи практичних дій. Модель – це об'єкт у 
спрощеній, абстрагованій формі. Наочність моделі може бути різною. В одних 
випадках її елементи, які сприймаються почуттями, дають можливість 
побудувати чуттєвий образ предмета який моделюється. Інколи можуть 
використовуватись моделі, елементи яких не мають нічого спільного з 
елементами об'єкта що моделюється; наочно можуть бути зображені 
відношення між цими елементами.  

Створення моделей на уроках інформатики в початковій школі має 
виключне значення для вироблення у школяра системного мислення, 
системного підходу до пізнання дійсності, вироблення здатності до рефлексії. 

Дитина створюючи модель на уроц інформатики, встановлює структуру 
об'єкта, його внутрішні і зовнішні зв'язки, розглядає його у певному розвитку. В 
процесі моделювання формується цілісна картина, нове дитина включає в 
систему добре знайомих речей. 

Істотними ознаками технології моделювання навчально-виховного процесу 
є: діагностичне цілепокладання і результативність; алгоритмізованість і 
проектованість; цілісність і керованість; коригованість та ін.  

Одна з основних вимог, що висуваються до технології моделювання – 
вимога адекватності, тобто її відповідність реальній дійсності, а саме за 
основними, суттєвими властивостями, параметрами. 

Реалізація зазначених вимог та ознак можлива шляхом дотримання 
загальних властивостей технології моделювання: а) розробка діагностично 
поставлених цілей навчання; б) орієнтація всіх навчально-пізнавальних дій на 
гарантоване досягнення визначених навчально-виховних цілей; в) оперативний 
зворотний зв'язок, оцінка поточних і підсумкових результатів. 
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Отже, об’єктом технології моделювання навчально-виховного процесу 
мають бути всі основні компоненти цього процесу, тобто цілі, зміст, методи, 
прийоми, способи і форми взаємодії педагогів і суб'єктів учіння, методики 
їхньої поведінки в певних стандартних ситуаціях тощо.  

Сфера застосування моделей досить широка. Моделі можуть 
реалізовуватись в математиці і логіці, природознавстві і трудовому навчанні, 
хімії і фізиці (старша школа), тощо.  

Аналізуючи визначення моделі, А.І.Уємов прийшов до висновку, що 
жодне визначення не обходиться без того, що «...моделі розглядаються не 
інакше як системи», що взагалі модель – це «...система, дослідження якої 
служить засобом отримування інформації про іншу систему». З іншого боку, 
ніщо не заважає і системні уявлення розглядати як моделі об'єктів, вивчаючи 
які можна отримати деяку інформацію про самі «об'єкти» [1]. 

Таким чином, використання технології моделювання на уроках 
інформатики передбачає дотримання таких педагогічних вимог до побудови 
навчального процесу:  

1. Модель будується у відповідності із основною схемою логіки навчально-
виховного процесу і являє собою теоретичне обґрунтування практичної 
діяльності педагога;  

2. Стосовно завдань моделювання ця модель є прогностичною, стосовно 
ступеня точності – достовірно-наближеною;  

3. Модель складають інваріантні організації навчально-виховного процесу, 
а також вимоги до них 

Висновки. Отже, формуючи системне мислення, школа повинна 
спиратись на побудову моделей, систем, які дають можливість включати 
отримані знання в цілісну систему. 
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Аннотация. В работе рассматриваются способы повышения 

эффективности модульной самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«Электротехническое материаловедение» в процессе обучения и воспитания 
студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника».  

Ключевые слова: эффективность, обучение, воспитание, модульная 
самостоятельная работа, бакалавр, магистр, электротехнические 
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Abstract. The paper discusses ways of improving the efficiency of modular 
independent work on the discipline "Electrical materials" in the process of training 
and education of students of internal and correspondence forms of education in the 
field of training 140400.62 "Power and electrical engineering".  

Key words: efficiency, training, education, modular self-study, bachelor, master, 
electrical materials, teacher, student.  

Процесс реформирования высшей школы и мировые тенденции развития 
университетского образования выявил, что социокультурные условия диктуют 
само ценность идеи непрерывного образования, когда от студентов требуется 
постоянное обновление и совершенствование собственных знаний. В условиях 
информационного общества требуется изменение образовательного процесса, 
такие как: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания 
лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов. При этом, центр 
тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 
самостоятельную деятельность студентов в образовании [1-3].   

Значительное место в закреплении профессиональных компетенций по 
дисциплине «Электротехническое материаловедение» занимает самопознание и 
саморазвитие в процессе учебы. Дисциплина ориентирована на планомерную 
самостоятельную работу, без которой бакалавр и магистр не может 
превратиться в успешного молодого специалиста. Эффективный бакалавр и 
магистр заранее проинформирован, какие виды лабораторных и практических 
занятий предполагают обязательную к ним самостоятельную работу, в чем 
состоит её содержание, и каковы основные методические требования к 
подготовке, выполнению и защите в установленные сроки [4-11].  

Все студенты старших курсов имеют четкое представление об основных 
видах учебных (лекциях, практических и контрольных работах) и учебно-
научных заданий (рефераты, доклады и модульные публичные лекции), 
которые будущие бакалавры и магистры должны выполнять в процессе 
обучения, нормативных и методических требованиях к их содержанию, 
оформлению и представлению на проверку преподавателю [12-18].   

Важным условием плановых модульных выступлений студентов перед 
учебной аудиторией является предварительное взаимодействие с 
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преподавателем, ведущим лекции, лабораторные и практические занятия по 
дисциплине. Выступающие с интерактивным сообщением обучаемые создают 
среди слушателей позитивный эмоциональный настрой, заинтересовав их 
вступительным словом, где ставят проблемные вопросы по применению новых 
материалов в электрооборудовании и показывают пути их решения.  

Незадолго до практической или лабораторной работы преподаватель 
сообщает студенту тему и цель выступлений, а также их продолжительность. 
При соблюдении этих условий выступления будут эффективно вписываться в 
тему занятия и гармонировать с общим содержанием работы, что важно для 
информационного и эмоционального воздействия сообщения на аудиторию. 

Таким образом, эффективная реализация самостоятельной работы по 
дисциплине «Электротехническое материаловедение» зависит от 
заинтересованности студента в достижении результата, т. е от устойчивой 
внешней, внутренней и учебной мотивации. Процессуальная (учебная) 
мотивация проявляется в понимании студентом полезности такой работы, где 
требуется его психологическая настройка на важность самостоятельной работы, 
как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения его 
кругозора, эрудиции. Контроль выполнения самостоятельной работы, отчет по 
ней только индивидуальный. Творческий характер самостоятельной работы не 
должен быть жестко привязанным к шкале «младший-старший» студент. 
Критерием тут выступают индивидуальные склонности и, главное, способности 
конкретного студента – будущего эффективного бакалавра или магистра.   
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Аннотация. В работе рассматривается практико-ориентированный 

подход в освоении дисциплины «Методы активного социально-
психологического обучения» студентами, обучающимися по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего 
образования) в рамках реализации проекта Министерства образования и науки 
РФ «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 
программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (Учитель основного общего образования) на основе организации 
сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и основного общего образования». 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, учебное событие, 
трудовые действия. 

Abstract. This paper examines the practice-oriented approach in the 
development of the discipline "Methods of active socio-psychological training" 
students studying in direction "Pedagogical education" (Teacher of basic General 
education) in the framework of the project of the Ministry of education and science of 
the Russian Federation "strengthening the practical orientation of training of future 
teachers in the bachelor's programmes in the framework of the enlarged group of 
specialties "Education and pedagogy" by direction "Pedagogical education" 
(Teacher of basic General education) on the basis the organization of network 
interaction of educational institutions implementing programs of higher education 
and basic General education". 

Keywords: practice-oriented, educational event, labor actions. 
В настоящее время современные условия развития общества формируют 

новые требования к подготовке специалистов в области педагогического 
образования [1]. Все более остро встает проблема модернизации программ 
подготовки педагогических кадров. Основной целью реформирования 
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основных профессиональных образовательных программ является 
реконструкция содержания образования в вузе, направленная на формирование 
у выпускника таких трудовых действий, которые необходимы ему для 
осуществления своей профессиональной деятельности [2]. Профессиональный 
стандарт педагога четко регламентирует трудовые функции современного 
учителя и описывает  конкретные задачи, которые должен решать учитель в 
своей работе [3]. 

Елабужский институт Казанского федерального университета принимает 
участие в реализации проекта Министерства образования и науки РФ 
«Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 
программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (Учитель основного общего образования) на основе организации 
сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и основного общего образования». 

Реализация основной образовательной программы согласно данному 
проекту предполагает освоение модуля «Психология и педагогика развития 
учащихся (практика личностно-ориентированного образования)».  Данный 
модуль направлен на практико-ориентированную подготовку будущих 
педагогов.  

Освоение дисциплины «Методы активного социально-психологического 
обучения» направлено на овладение студентами современными методами и 
технологиями обучения (дискуссионные, игровые, тренинговые и др.) в 
групповой работе с детьми, организацию сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, самостоятельности, творческих способностей. 

С целью усиления практико-ориентированной направленности в процессе 
обучения студент проходит  через серию учебных событий (аудиторных или с 
выходом в школу). 

Учебное событие «Метод «Круглого стола» направлено на отработку 
психолого-педагогических технологий активного обучения и развития 
учащихся, дает возможность студенту отработать навыки организации 
взаимодействия учащихся посредством метода «круглого стола». 

Студенты самостоятельно разрабатывают план «Круглого стола» для 
учащихся среднего звена, продумывают тематику, цель, задачи, проблемные  
вопросы. После разработки плана, студенты применяют его на практике в 
рамках сетевого взаимодействия со школой. Данное учебное событие дает 
возможность студенту продемонстрировать умения ведения занятия с 
использованием методов активного социально-психологического обучения, 
создания доброжелательной атмосферы для раскрытия творческих 
способностей учащихся. Работу студентов курируют университетский куратор 
и учитель школы.  

Одним из важных учебных событий, осуществляющих текущий контроль 
знаний, является «Апробация кейсовых техник в работе с учащимися по  
предмету». Данное учебное событие готовит  студента к применению кейсовых 
технологий в соответствии с целями и задачами обучения и с учетом различных 
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возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Цель учебного события – уметь организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности.   

Студенты разрабатывают план фрагмента урока по профильному предмету 
с использованием кейсовых технологий. План фрагмента урока должен 
содержать в себе: тему урока, цель, задачи, кейсовые задания, примерные 
кейсовые ответы, элементы обратной связи (рефлексия).  После разработки 
фрагмента урока, студенты применяют его на практике в работе с учащимися. 

Итогом работы студента является отработка технологии применения кейс-
метода в работе с учащимися, создание доброжелательной атмосферы для 
раскрытия творческих способностей учащихся, применение в своей работе 
навыков организации командного взаимодействия учащихся. 

Сетевое учебное событие  «Тренинговое занятие на развитие 
коммуникативности» направлено на формирование навыков проведения 
тренингового занятия с учащимися.  

Студенты разрабатывают сценарий тренингового занятия. Тематика 
формулируется в зависимости от запроса школы (например, тренинговое 
занятие на развитие коммуникативных умений). Сценарий должен содержать в 
себе цель, задачи, тренинговые упражнения. Сценарий предоставляется на 
проверку университетскому куратору и учителю-супервизору / педагогу-
психологу для утверждения и получения необходимых рекомендаций по 
проведению. При наличии замечаний сценарий проходит доработку. Апробация 
студентами самостоятельно разработанного сценария в реальных 
педагогических условиях в рамках сетевого взаимодействия со школами дает 
возможность провести наблюдение за взаимодействием учеников, групповой 
динамикой, особенностями поведения отдельных учеников. 

Таким образом, практическая направленность дисциплины Методы 
активного социально-психологического обучения» реализуется посредством 
прохождения студентом через серию учебных событий. Учебные события 
позволяют студенту отработать трудовые действия в реальных педагогических 
условиях и помогают педагогу вуза и учителю школы оценить уровень их 
сформированности. 
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В статье даются основные характеристики современных 

образовательных технологий, описывается структура и содержание 
инновационных методов предоставления материала в рамках преподавания 
школьных дисциплин, обосновывается роль дистанционного образования в 
процессе преподавания в средней школе. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, педагогический 
процесс. 

The article contains the basic characteristics of modern educational 
technologies, describes the structure and content of innovative methods of teaching 
material within the school subjects, justified the role of distance education in the 
process of teaching in high school. 

Keywords: innovation, innovative technology, pedagogical process. 
Современное развитие российского образования происходит в 

соответствии с принципом вариативности, который дает возможность учителям 
выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели.  В этом 
направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его 
содержания, использование возможностей современной дидактики в 
повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и 
практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важно 
продуктивное сочетание различных педагогических систем и технологий 
обучения, апробирование в практике новых форм - дополнительных и 
альтернативных государственной системе образования, использование в 
современных российских условиях целостных педагогических систем 
прошлого.  
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Модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя – это собственно и есть 
педагогическая технология.[2] В настоящее время в России идет становление 
новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Происходит модернизация образовательной системы  предлагаются 
иное содержание, подходы, поведение, педагогический менталитет.  

Такие условия диктуют учителю   необходимость ориентироваться в 
широком спектре современных инновационных технологий, идей, школ, 
направлений, не тратить время на открытие уже известного, а использовать 
весь арсенал педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным 
специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных 
технологий. Современные педагогические технологии могут реализовываться 
только в инновационной школе – то есть такой школе, деятельность которого 
построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представляет 
собой новую образовательную практику [4]. Инновационная школа является 
полисистемой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-
эстетической,   спортивной, научной деятельности, включающей различные 
формы коммуникации и общения детей и взрослых. Современные 
инновационные школы чаще всего возникают на базе обычных массовых школ, 
глубоко разрабатывая и реализуя на оригинальной технологической основе 
одну или несколько каких-либо своих функций. Можно выделить следующие 
отличительные качества (критерии) инновационных школ, такие, как 
инновационность, альтернативность, концептуальность учебно-
воспитательного  процесса; системность и комплексность учебно-
воспитательного процесса и т.д. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов 
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте). 
[1] Существенное значение имеет осознание складывающейся тенденции 
процесса информатизации школы: от освоения школьниками начальных 
сведений об информатике к использованию компьютерных программных 
средств при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению 
элементами информатики структуры и содержания образования, осуществления 
коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе 
применения информационных технологий. В результате в школьной 
методической системе появляются новые информационные технологии, а 
выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных 
технологий в будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется 
посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 
изучение информатики и ИКТ.  

Различные формы дистанционного образования, существенно повышает 
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мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с 
использованием метода проектов. Информатизация обучения привлекательна 
для ученика в том, что снимается психологическое напряжение школьного 
общения путем перехода от субъективных отношений "учитель-ученик” к 
наиболее объективным отношениям "ученик-компьютер-учитель”, повышается 
эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, 
расширяется возможность в получении дополнительного образования по 
предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор 
вуза, престижной работы; информатизация преподавания привлекательна для 
учителя тем, что позволяет повысить производительность его труда, повышает 
общую информационную культуру учителя. [3] 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех 
или иных инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, 
консультации с ведущими специалистами в этой области.  

Таким образом, опыт современной российской школы располагает 
широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в процессе 
обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в 
общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива 
воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 
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Сегодня новые методики с использованием Интернет-ресурсов 
противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Понятие 
традиционный ассоциируется в первую очередь с заучиванием правил и 
выполнением языковых упражнений. Обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе было ориентировано на чтение, понимание и перевод 
специальных текстов, а также изучение проблем синтаксиса научного стиля. 
Политика модернизации системы российского высшего профессионального 
образования в контексте решений Болонской Декларации предполагает 
реализацию компетентностного подхода к обучению [1]. Именно 
коммуникативной компетенции отдается приоритет в настоящее время, т. к. 
социальный заказ состоит в подготовке специалистов, способных к общению на 
иностранном языке, соответственно коммуникативность стала теоретически 
ведущим принципом обучения. 

Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, применение 
его в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе, в настоящее время 
достаточно актуален. Как известно, то, чему обучается человек, он стремится 
использовать в предстоящей деятельности. Следовательно, готовить студента к 
иноязычному общению нужно в аналогичных условиях, созданных в 
аудитории. Это и определяет сущность коммуникативного обучения, которая 
заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. 
Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, направленная 
на создание психологической и языковой готовности к общению, на 
сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а так же на 
осознание требований к эффективности высказывания. По мнению О.С. 
Ахмановой, коммуникативность – основная функция языка как важнейшего 
средства человеческого общения, заключающаяся в передаче некоторого 
«интеллектуального» или «логического» содержания; функция употребления в 
живом (естественном) языковом сообщении [2]. 

Для пользователя реализация коммуникативного подхода в Интернете не 
представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно предлагать 
студенту проблему или вопрос для обсуждения, причем учащиеся не просто 
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делятся информацией, но и оценивают ее. Важно, чтобы такое задание делало 
возможным гибкое использование всех знаний и умений учащихся. Здесь и 
пригодится «система познавательных способностей индивида – интеллект (от 
лат. intellectus – разумение, познавание), который очевиднее всего проявляется 
в способности быстро и легко приобретать новые компетенции, в преодолении 
неожиданных препятствий, в способности найти выход из нестандартной 
ситуации, умении адаптироваться к сложной, меняющейся, незнакомой среде, в 
глубине понимания происходящего» [3]. 

Основным критерием, позволяющим отличить известный нам подход от 
других видов учебной деятельности, является то, что учащиеся самостоятельно 
выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. У них есть 
возможность выразить себя и свой опыт посредством иностранного языка как 
Личность, а именно личность поставлена в центр теорий образования для 
будущего. Коммуникативный подход в значительной степени направлен на 
обучаемого, что отвечает основному критерию современной дидактики.  

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 
изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их 
знаний и опыта. Обучаемые должны быть готовы использовать язык для 
реальной коммуникации вне занятий. При этом термин коммуникативность не 
должен пониматься узко, чисто прагматически. Коммуникативность не 
сводится только к установлению с помощью речи социальных контактов, к 
овладению туристским языком. Это приобщение личности к духовным 
ценностям других культур – через личное общение и через чтение. Этот 
подход, реализуемый в Интернете, привлекает обучаемых путем 
сосредоточения на интересующих их темах и предоставления им возможности 
выбора текстов и задач для достижения целей программы.  

Коммуникативная способность обучаемых развивается через Интернет 
путем вовлечения их в решение широкого круга значимых, реалистичных, 
имеющих смысл и достижимых задач, успешное завершение которых, 
доставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе.  

Коммуникативное обучение языку посредством Интернет подчеркивает 
важность развития способности учащихся и их желание точно и к месту 
использовать изучаемый иностранный язык для целей эффективного общения. 
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 
выражению смысла, а изучение структуры и словаря иностранного языка 
служат этой цели. В дополнение к коммуникативным потребностям, 
обучаемым необходимо освоить методику работы в Интернете, чтобы быть 
более ответственными за свое собственное обучение. Им нужно выработать 
способность справляться с ситуацией, когда их языковые ресурсы недостаточно 
адекватны; иметь хорошие учебные навыки; способность оценивать свою 
собственную речь и успехи, а также способность определять и разрешать 
учебные проблемы.  

Развитие самостоятельности обучаемого с помощью глобальной сети 
представляет собой постепенный процесс, который следует постоянно 
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поощрять. Возможно, наиболее важной задачей, стоящей перед преподавателем 
языка, является нахождение оптимальных способов вести обучаемых к 
постепенно возрастающей самостоятельности. 

Большим плюсом использования ресурсов Интернета является развитие 
межкультурной компетенции, т. е. знакомству с различными культурами, 
определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 
формированию культурных универсалий, необходимых для достижения 
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредственном 
общении. [4]. 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и 
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. 
[5]. Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для 
иностранного языка. Это, прежде всего, связано с мыслительными операциями: 
анализ, синтез, абстрагирование, идентификация, сравнение, сопоставление, 
вербальное и смысловое прогнозирование [6]. Таким образом, навыки и 
умения, формируемые с помощью Интернет-технологий, выходят за пределы 
иноязычной компетенции даже в рамках «языкового» аспекта. Интернет 
развивает социальные и психологические качества обучающихся: их 
уверенность в себе и их способность работать в коллективе; создает 
благоприятную для обучения атмосферу, выступая как средство 
интерактивного подхода. Интерактивность не просто создает реальные 
ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них 
посредством иностранного языка. И когда это начинает получаться, можно 
говорить о языковой компетенции. 

Таким образом, внедрение компетентностно-ориентированных программ в 
процесс иноязычной подготовки в условиях неязыкового вуза означает 
совершенствование организации учебного процесса, направленного на 
интеграцию языковой и профильной подготовки студентов, проектирование 
индивидуальных учебных траекторий, развитие рефлексии и автономии в 
обучении иностранному языку, что, в конечном итоге, способствует 
воспитанию компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистов, 
потребность в которых диктуется экономическими условиями и, в частности, 
современным рынком труда. 
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Аннотация. Вероятностно-статистическая линия в средней школе 

обладает существенным гуманитарным потенциалом. Рассматриваются 
вопросы организации учебной деятельности при систематизации элементов 
теории вероятностей в средней школе. 
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Abstract. The organization of educational activities for realization of 

humanitarian potential of probability theory in the course of mathematical 
preparation. 

Key words: training in mathematics, probability theory. 
Вероятностно-статистическая линия занимает важное место в 

математической подготовке. Случайное событие − ключевое понятие теории 
вероятностей. Представления о достоверных, невозможных и равновероятных 
событиях формируются на примерах из жизни. Рассматриваются операции над 
событиями (сумма, произведение, противоположное событие). Необходимо 
различать совместные и несовместные, зависимые и независимые события. 
Следует обратить внимание, что найти вероятность с помощью статистического 
определения нельзя, так как нет гарантий, что относительная частота будет к 
чему-то приближаться. 

Гуманитарный потенциал математики раскрывается в работах [1, 2]. 
Учащимся может быть предложен алгоритм решения задач: перечислить 
возможные исходы опыта; обосновать равновозможность этих исходов 
(помогают указания в тексте задачи: случайно, наугад); вычислить общее 
количество исходов; описать благоприятные исходы для события и вычислить 
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их количество; вычислить вероятность по формуле; оценить полученный 
результат. В работах [3, 4] рассматриваются вопросы моделирования 
математической учебной деятельности. Приведем некоторые задачи. 

Правило умножения. В меню столовой 5 закусок, 3 первых блюда, 4 
вторых и 3 десерта. Сколько способов заказать обед из четырех блюд? 

Решение. Закуску выбираем 5 способами, первое блюдо – 3 способами, 
второе блюдо – 4 способами, десерт – 3 способами. Всего 5 3 4 3 = 180 способов 
заказать обед. Ответ: 180. 

Правило сложения.  Из города А в город В ведет 5 дорог, из города А в 
город С ведет 4 дороги; из В в D − 3 дороги; из С в D − 6 дорог. В и С 
маршрутами не соединены. Сколько маршрутов можно провести между 
городами А и D? 

Решение. Из города А в город D через город В ведет 5 3=15 дорог (по 
правилу умножения), из города А в город D через город С ведет 4 6=24 дороги. 
Общее количество маршрутов между городами А и D по правилу сложения 
равно 15+24=39. Ответ: 39. 

Перестановки и сочетания. Сколькими способами можно разместить на 
полке 4 книги? (Ответ: 4!=24). В первенстве по футболу принимают участие 16 
команд, при этом любые две команды играют между собой только один матч. 
Сколько всего календарных игр? (Ответ: =120). 

Случайные опыты и события. Ученик написал изложение и не сделал ни 
одной ошибки. Что является случайным опытом, а что – случайным событием? 

Решение. Случайный опыт – ученик пишет изложение. Случайное событие 
– ученик не сделал ни одной ошибки в изложении. 

Элементарные события. Игральный кубик бросают дважды. Сколько 
элементарных исходов опыта благоприятствуют событию «А – сумма очков 
равна 5»? 

Решение. Благоприятствуют 4 элементарных исхода: «А1 – на первом 
кубике 1, на втором 4»; «А2 –  2 и 3 очка»; «А3 – 3 и 2 очка»; «А4 – 4 и 1 очко». 

Частота события. В городе из 5000 появившихся на свет младенцев 2512 
мальчиков. Найдите частоту рождения девочек в этом городе. Результат 
округлите до тысячных. 

Решение. Из 5000 появившихся на свет младенцев 5000−2512=2488 
девочек. Частота рождения девочек равна . Ответ: 0,498. 

Формула классической вероятности. Валя выбирает случайное 
трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 51. 

Решение. Общее число случаев n=999−100+1=900. Первое трехзначное 
число, которое делится на 51, равно 102=51 2. Последнее трехзначное число, 
которое делится на 51, равно 969=51 19. Тогда число благоприятных случаев 
m=19−2+1=18. Из определения вероятности . Ответ: 0,02. 

Комбинаторные методы решения задач. В группе туристов 5 человек. С 
помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село за 
продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. 
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Какова вероятность того, что А. пойдёт в магазин? 
Решение. Обозначим через А событие «турист А. пойдёт в магазин». Тогда 

количество благоприятствующих исходов m=4 (турист А может быть в паре с 
одним из остальных туристов), а общее число равновозможных 
исходов  (количество групп из 2 человек). Вероятность 

 Ответ: 0,4. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Вероятность 

того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,97. 
Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89. Найдите 
вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. 

Решение. Введем события: А=«чайник прослужит меньше двух лет, но 
больше года», В=«чайник прослужит не меньше двух лет». События А и В 
несовместны. Событие С=«чайник прослужит больше года» является их 
суммой C=A+B. Из условия задачи следует, что вероятности P(B)=0,89 и 
P(C)=0,97. По формуле сложения вероятностей несовместных событий имеем 
Р(C)=P(A)+P(B) или 0,97=P(A)+0,89. Отсюда Р(A)=0,97-0,89=0,08. Ответ: 0,08. 

Совместные события. Формула сложения вероятностей. В торговом 
центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу 
дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе 
закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к 
концу дня кофе останется в обоих автоматах. 

Решение. Вероятность того, что кофе останется в первом автомате, равна 
P(A)=1-0,3=0,7. Вероятность того, что кофе останется во втором автомате, равна 
P(B)=1-0,3=0,7. Вероятность того, что кофе останется в первом или втором 
автомате равна P(C)=1-0,12=0,88. Поскольку Р(С)=P(A+В)=P(A)+P(B)-P(AВ), то 
имеем: 0,88=0,7+0,7 – х, откуда искомая вероятность х=0,52. Ответ: 0,52. 

Независимые события. Формула умножения вероятностей. Если 
гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с 
вероятностью 0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с 
вероятностью 0,3. Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй 
партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза. 

Решение. Введем события А=«гроссмейстер А., играя белыми, выиграет у 
гроссмейстера Б.», В=«гроссмейстер А., играя черными, выиграет у 
гроссмейстера Б.». События А и В независимые. Событие С=«гроссмейстер А. 
выиграет у гроссмейстера Б. оба раза» является их произведением C=A В. Из 
условия задачи известны вероятности P(A)=0,52 и P(B)=0,3. По формуле 
умножения вероятностей независимых событий имеем: 
Р(C)=P(A) P(В)=0,52 0,3=0,156. Ответ: 0,156. 

Зависимые события. Формула умножения вероятностей. В классе 7 
мальчиков и 14 девочек. 1 сентября случайным образом определяют двух 
дежурных на 2 сентября, которые должны приготовить класс к занятиям. 
Найдите вероятность того, что будут дежурить два мальчика. 

Решение. Вероятность выбрать первого мальчика-дежурного (n=21, m=7) 
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. Вероятность выбрать второго мальчика-дежурного (n=20, m=6) 

 Вероятность того, что будут дежурить два мальчика, равна 

 Ответ:0,1  
Вопросы проектирования многомерной математической подготовки 

будущего педагога раскрываются в работах [2, 3].  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы численной 
комбинаторики в процессе подготовки к математическим олимпиадам. 
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Abstract. The paper deals with the numerical combinatorics in preparation for 

the mathematical olympiad. 
Keywords: combinatorics, mathematical olympiad. 
Для успешного участия школьника в математической олимпиаде 

необходимо решать разнообразные задачи. Успех связан не только со 
способностями, но и со знанием классических методов решения олимпиадных 
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задач. Подготовка к олимпиадам должна проводиться как на уроке, так иво 
внеклассной работе. Процесс обучения строится через совместную 
исследовательскую деятельность учащихся. В домашние задания включаются 
задачи из олимпиад прошлых лет. 

Рассмотрим организацию занятий по комбинаторике при подготовке к 
математическим олимпиадам на примере кружковых занятий. Форма 
кружковых занятий может быть разнообразной − в виде решения задач, мини-
олимпиады, устного конкурса, конференции учащихся, лекции и семинара. 
Планирование занятий тоже носит гибкий характер: неожиданно возникший на 
уроке вопрос может послужить темой ближайшего занятия. Классификация 
задач и некоторые методические аспекты работы учителя над задачей 
представлены в работах [1−4]. Проектирование многомерной математической 
подготовки рассмотрено в работе [5]. 

С комбинаторными задачами люди имели дело еще в глубокой древности. 
Долгие века комбинаторика развивалась в недрах арифметики, геометрии и 
алгебры. Комбинаторика, изучающая комбинации и перестановки предметов, в 
истории математики возникла только в XVII веке, что связано с развитием 
теории вероятностей и математической логики. Изучение вопросов 
олимпиадной комбинаторики ориентировано на: развитие индивидуальных 
способностей обучающихся; формирование умений решать комбинаторные 
задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а так же 
использовать правила умножения и суммы; формирование опыта 
самостоятельной познавательной деятельности при решении задач. 

Занятия направлены на выявление талантливых детей и создание условий 
для развития их творческого потенциала, расширение представления учащихся 
о методах комбинаторики (принцип суммы и произведения; характер выборки; 
основные комбинаторные соединения − размещения, перестановки, сочетания с 
повторениями и без повторений и формулы для подсчета числа этих 
соединений). Учащиеся приобретают умения: определять вид комбинаторного 
соединения по характеру выборки; определять возможности применения 
комбинаторного принципа по условию задачи; применять алгоритмы решения 
вычислительных комбинаторных задач. При решении задач используются 
индукция и дедукция, наблюдение и сравнение, анализ и аналогия, обобщение 
и конкретизация, классификация и систематизация [2]. Приведем примеры 
некоторых задач. 

Задача 1. Сколько одночленов окажется в многочлене  
 

после раскрытия скобок и приведения подобных членов? 
РЕШЕНИЕ. Раскроем скобки и выпишем все получающиеся степени 

одночленов (не приводя подобные члены) в таблицу: в первой строке – степени, 
получающиеся при умножении первого сомножителя на первое слагаемое 
второго многочлена (т.е. 1); во второй строке – степени, получающиеся при 
умножении на второе слагаемое  второго многочлена и т.д. 

Всего в таблице 77 чисел, из них 24 входят в таблицу более одного раза 
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(можно выделить блоки повторяющихся чисел). Следовательно, после 
приведения подобных членов получится  одночлена.  

В некоторых ситуациях не представляется возможным непосредственно 
выписать все варианты, но тем не менее очевидно, сколько их на самом деле.  

Задача 2. Сколько пар натуральных чисел удовлетворяют равенству 
 

РЕШЕНИЕ. Если переписать равенство в виде , то 
видно, что правая часть делится на 5. Тогда  делится на 5, а значит, и  
делится на 5. Значит  для некоторого натурального . Аналогично 
заключаем, что  для некоторого натурального .  

Теперь исходное равенство принимает вид:  
или . Определим количество пар , удовлетворяющих 
полученному равенству. Понятно, что  может принимать значения от 1 до 
8999. Число  однозначно определяется выбором  (поскольку ). 
Следовательно, имеется 8999 пар чисел .  

Число  однозначно определяется по , а число  однозначно определяется 
по  (или по ). Значит, искомое количество пар  также равно 8999. 

Задача 3. В детский сад завезли карточки для обучения чтению: на 
некоторых написано «МА», на остальных «НЯ». Каждый ребенок взял три 
карточки и стал составлять из них слова. Оказалось, что слово «МАМА» могут 
сложить из своих карточек 25 детей, слово «НЯНЯ» - 30 детей, а слово 
«МАНЯ» - 36 детей. У скольких ребят все три карточки одинаковы? 

РЕШЕНИЕ. Возможны четыре вида наборов из трёх карточек: 1) МА, МА, 
МА (пусть  детей имеют такой набор); 2) МА, МА, НЯ (  детей с таким 
набором) 3) МА, НЯ, НЯ (  детей с таким набором); 4) НЯ, НЯ, НЯ (  детей 
имеют такой набор). Очевидно, что , , . 
Нас интересует величина : 

 
Итак, три карточки одинаковы у 19 детей. 

Задача 4. Сколько существует пятизначных чисел, у которых все цифры 
четные? 

РЕШЕНИЕ. Представим себе пять последовательных позиций для цифр 
пятизначного числа. На первую позицию можно поставить четыре цифры: 2, 4, 
6 или 8. На вторую позицию можно поставить пять цифр: 0, 2, 4, 6 или 8. На 
третью, четвёртую и пятую позиции можно поставить те же пять цифр: 0, 2, 4, 6 
или 8. Всего имеем  вариантов заполнения позиций; 
именно столько и будет искомых чисел. 

Задача 5. Сколько делителей у числа 720? 
РЕШЕНИЕ. Разложим на простые множители:  

Следовательно, всякий делитель числа 720 должен иметь вид  , где 
. Мы видим, что каждому делителю 
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соответствует единственная упорядоченная тройка  и наоборот − 
каждой упорядоченной тройке  с элементами из данных множеств 
отвечает единственный делитель числа 720. Тройка  − это уникальное 
имя делителя, и потому делителей будет ровно столько же, сколько получится 
упорядоченных троек .  

Но число  можно выбрать 5 способами, число  − 3 способами, число  − 
2 способами. Значит, упорядоченную тройку  можно выбрать 

 способами. Таким образом, у числа 720 имеется 30 делителей. 
В конце изучения каждой темы может быть проведено зачетное занятие в 

форме мини-олимпиады или блиц-турнира, когда учащиеся сами подбирают 
задачи для обсуждения. Таким образом, организация занятий по комбинаторике 
в процессе олимпиадной подготовки способствует: 1) повысить интерес 
учащихся к углубленному изучению математики; 2) развить компетенции 
самостоятельной познавательной деятельности; 3) формировать умения 
интегрировать знания и применять их для решения нестандартных задач. 
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Екскурсія, яка проводиться за програмою з географії, є одним із видів 

навчального заняття. Вона реалізується не в умовах класного приміщення, а на 
природі під час безпосереднього спілкування учнів з об’єктами і явищами 
природи.  

У підручниках 6-8 класу після вивчення теми або розділу є обов’язкові 
виконання практичних занять на місцевості, які проводяться для закріплення 
знань учнів. 

Ключові слова: навчальна екскурсія, урок-екскурсія, підручник, практичні 
роботи. 

Экскурсия, которая проводится по программе географии, является одним 
из видов учебного занятия. Она реализуется не в условиях классного 
помещения, а на природе во время непосредственного общения учеников с 
объектами и явлениями природы. В учебниках 6 -8 класса после изучения темы 
или раздела есть обязательные выполнения практических занятий на 
местности, которые проводятся для закрепления знаний учеников. 

Ключевые слова: учебная ексруксия,  урок-экскурсия, учебник, 
практические работы. 

The tour, which is conducted by the program in geography, is a type of lesson. It 
is realized not interms of class rooms and outdoors during direct communication 
students with objects and natural phenomena. Text books 6-8 students after studying 
the topic or section is required of practical exercises on the ground, held to 
consolidate the students’knowledge.  

Key words: educational excursion , lesson-tour, tutorial, practical work . 
Вступ. На початковій стадії впровадження екскурсій в шкільне життя вони 

практикувались епізодично як продовження звичайних уроків за межами 
навчального приміщення. З розвитком методики екскурсійної роботи 
відокремлювалися в окремі методи такі прийоми проведення, як пояснення 
екскурсовода, демонстрація, спостереження, фіксація вражень, вправи та ін. 
Почала усвідомлюватись екскурсія як метод і форма навчання та набула 
статусу самостійної форми навчальних занять. Це відносно завершена 
структурна одиниця педагогічного процесу, яка характеризується своїми 
особливостями [1]. 

Екскурсія є організованою формою навчання, при якій учні сприймають і 
засвоюють знання шляхом виходу до місця розміщення об'єктів, які вивчаються 
(природи, заводів, історичних пам'яток), і безпосереднього ознайомлення з 
ними [9]. 

Аналіз останніх досліджень. На початку ХХ століття відомі педагоги і 
методисти С.Аржанов, М.Анциферов, Є.Звягінцев, Д.Кайгородов, В.Половцев, 
Б.Райков, почали займатися розробкою питань теорії та методики екскурсійної 
справи з узагальненням досвіду роботи з учнями [10]. Наукові та практичні 
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пошуки таких методистів та вчених, як С.Ананьїн, І.Брук,  К.Брезкун, 
О.Бузинний, Г.Ващенко, П.Волобуєв, Д.Зайцев, К.Міхнота та ін., дають змогу 
оцінити екскурсійний метод як один з ефективних методів навчання. Науковці 
підкреслюють велику роль екскурсійного методу у вивченні всіх навчальних 
дисциплін математики, історії, географії, природознавства. літератури, 
малювання. Г.Ващенко визначав екскурсію як метод, за допомогою якого 
можна вивчати явища природи та суспільствознавства так як вони дані, 
незалежно від дослідника [4]. 

Формування цілей статті. Розглядаючи навчальну екскурсію як 
дидактичну категорію, слід насамперед зазначити, що вона суттєво 
відрізняється від інших форм навчальних занять специфікою організації 
пізнавальної діяльності учнів.  

Основна частина. Метою екскурсії є формування в учнів уміння 
спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, 
інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним 
надбанням нашого народу та людства.  Вивчення рідного краю засобами 
екскурсій  діють на всебічний розвиток учнів, готують їх до життя, розвиває 
пізнавальну діяльність. 

За навчальними програмами екскурсії поділяють на програмні 
(передбачені навчальною програмою) й позапрограмні, які проводяться як 
позапланові заходи. 

Екскурсія, яка проводиться за навчальною програмою з географії, є одним 
із видів уроку. На уроці-екскурсії процес навчання реалізується не в умовах 
класного приміщення, а в природі під час безпосереднього спілкування учнів з 
об'єктами і явищами природи. Уроки-екскурсії мають великий виховний вплив 
на учнів. Розробка методики організації і проведення уроку-екскурсії з 
географії здійснюється на основі загальних дидактичних закономірностей. 

Ефективність уроку-екскурсії насамперед залежить від підготовки його 
вчителем. Ця робота здійснюється у такій послідовності: 

1. Визначення теми уроку-екскурсії згідно програми з географії. 
2. Визначення виду уроку-екскурсії. 
3. Складання логічно-понятійної схеми (власне предметного змісту) уроку-

екскурсії за підручником з географії. 
4. Конкретизація змісту відповідно до тих об'єктів, які є на місці екскурсії 

(учитель попередньо добре вивчає маршрут і місце уроку-екскурсії). 
5. Визначення освітньої, розвиваючої і виховної цілей конкретного уроку. 
6. Розробка методики проведення уроку-екскурсії. 
7. Підготовка учнів до нього. 
8. Підбір необхідного обладнання. 
Освітньою метою поточного уроку-екскурсії є формування в учнів уявлень 

чи понять про об'єкти і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності, які 
передбачені змістом теми, а також засвоєння школярами тих власне 
предметних, вмінь розумових та умінь раціональної навчальної діяльності, які 
об'єктивно можна і необхідно сформувати у конкретній темі [7]. 

Тематичні екскурсії проводяться у зв'язку з вивченням однієї або кількох 
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взаємопов'язаних тем одного навчального предмета. Комплексні екскурсії 
проводяться на основі взаємопов'язаних тем кількох навчальних предметів [13]. 

Специфіка поточного однотемного уроку-екскурсії зумовлена тим, що 
засвоєння кожного елементу знань починається з безпосереднього сприймання 
реальних об'єктів природи на місці його проведення. Предмети і явища 
конкретизують мікроструктуру уроку. 

За змістом навчальні екскурсії діляться на три великі групи: 
1. Природничо-географічні екскурсії (охоплюють природу й людину як 

частину природи), їх можна в свою чергу поділити на природничі і географічні. 
2. Гуманітарні (суспільствознавчі), екскурсії. Сюди відносять культурно-

історичні, художні і художньо-історичні, літературні, економічні і економічно-
побутові. 

3. Виробничі екскурсії мають на меті вивчення промислових і різних 
сільськогосподарських підприємств, заводів, фабрик, колгоспів, радгоспів та 
інших об’єктів. 

Комплексно і взаємопов'язано здійснюється вибір теми і об’єкт  екскурсії.  
В умовах обмеженості часу, який відводиться програмою на проведення 
екскурсій, учитель повинен вибрати таку тему, яка має практичне значення і 
втілення в даних умовах. І це втілення повинне бути якомога яскравішим і 
повнішим, зручним для спостереження [6]. 

У визначений час учні збираються в школі і під керівництвом вчителя 
вирушають до об'єкта екскурсії. Бажано, щоб учителю допомагав хтось із 
старших учнів, або інший вчитель. З огляду на це особливий інтерес в 
організаційному плані становлять комплексні екскурсії, коли учнів ведуть 
декілька вчителів. 

Після екскурсії обов'язково проводиться узагальнююче підсумкове 
заняття. Учні діляться враженнями, дають відповіді на питання, які вчитель 
поставив перед екскурсією. Оформляється письмовий звіт про екскурсію. 
Виготовляються стенди-висновки з матеріалами, одержаними під час екскурсії. 
Вчитель обов'язково узагальнює результати екскурсії, пояснює матеріал, який 
учні погано зрозуміли [6]. 

Слід зазначити, що розробка окремих екскурсії подається у навчальних 
засобах, в тому числі й підручниках для 6, 7 та 8 класах. 

У підручнику «Загальна географія» 6 класу автори В.М. Бойко, С.В. 
Міхелі, після вивчення теми, або розділу проводяться вчителем практичні 
роботи в класі, і на місцевості. Виконуються практичні роботи, які 
передбачають спостереження за сезонними змінами погоди, режимом водойм, 
рослинності і тваринного світу, систематичне використання карти та місцевого 
краєзнавчого матеріалу, маючи підручники, географічні карти, контурні карти, 
зошити, лінійка, олівці та ін. [2]. 

Наприклад, практична робота №13завданням якої є під час екскурсії  
ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення 
взаємозв’язків між ними. Її метою є  навчитися виділяти природні комплекси 
своєї місцевості, їх складові – природні компоненти, між якими вміти виявляти 
і пояснювати взаємозв’язки. 
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Необхідними обладнаннями для здійснення даної практичної роботи є 
олівці, фотоапарат, зошит для записів, пакетики для зразків компонентів 
природи, карта природних зон світу, карти/плани своєї місцевості, 
метеоприлади. 

Завдання 1 Ознайомлення із компонентами природи своєї місцевості. 
Завдання 1.1 Розглянути карту природних зон світу. До якої природної 
зони належить ваша місцевість? Згадайте і запишіть її основні компоненти: 
а) рельєф,б) гірські породи ,в) клімат, г) поверхневі та підземні води, д) 

ґрунти , е) рослинність ,є) тваринний світ , ж) види господарської діяльності 
людей. 

Завдання 1.2 Пригадати, які природні комплекси не таких великих 
територій, як природні зони, оточують вас у навколишній місцевості. 

Завдання 2 Вивчення та складання опису природних комплексів своєї 
місцевості. 

Завдання  2. 1 Вибрати для дослідження та опису один природний 
комплекс своєї місцевості. Поділитися на групи, здійсніть дослідження. 
1.Геологи і ґрунтознавці  Які форми рельєфу переважають? Візьміть зразки 
гірських порід, підпишіть їх. Взяти зразки ґрунту, підписати і замалювати, 
якого він кольору? 2. Гідрологи і кліматологи. Дослідіть поверхневі і підземні 
води, опишіть їх. Який мікроклімат даного природного комплексу, виміряйте 
метеоприладами показники, запишіть їх. 3. Біологи. Зібрати гербарій 
найпоширеніших рослин природного комплексу, підписати їх. Опишіть 
поведінку тварин. 4. Лірики. Складіть вірші, художній опис природного 
комплексу. Замалювати краєвид. Зібрати матеріал для виконання творчих робіт 
(оберегів, ікебан та ін.). 5. Екологи. Дослідіть, як люди змінили місцевість, чи є 
порушення компонентів у природному комплексі. Запропонуйте заходи щодо 
його відновлення, збереження; організуйте клас на виконання окремих заходів. 
6. Фотокореспонденти. Сфотографуйте краєвиди досліджуваної території, 
зробіть фотовиставку в класі або школі. Візьміть інтерв’ю у людей, які мають 
відношення до даного природного комплексу. Текст інтерв’ю розробіть 
самостійно. Напишіть замітку у шкільну газету (або до місцевих друкованих 
видань) про краєвиди свого рідного краю тощо. Обміняйтеся матеріалами 
дослідження для складання загального опису природного комплексу (с. 206) [2]. 

У цьому підручнику також радять використовувати різні джерела 
інформації: географічні довідники й енциклопедії, карти й атласи, насичені 
географічними відомостями журнали й газети. Багато корисного й цікавого 
можна дізнатися з радіо й телепередач, які вміщують прогнози погоди, 
повідомлення про стихійні явища, культуру населення різних країн. Щоб 
здобути географічні відомості, необхідно користуватися Інтернетом. завдяки 
якому можна обмінюватися, географічною інформацією, картографічною, 
текстовою, відео-звуковою. Справжніми сховищами скарбів, що увібрали 
різноманітні відомості є відвідування музеїв. Джерелом особистих 
географічних відкриттів можуть бути туристичні подорожі. В даному 
підручнику передбачено виконання 2 практичних робіт на місцевості [2]. У 
підручнику «Географія» для 6 класу, §2 описано, як здійснювати географічне 
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спостереження на місцевості [12]. 
Підручник «Географія материків і океанів» 7 класу,  розкриває знання про 

диференціацію і цілісність природи Землі, розширює  і конкретизує уявлення 
учнів походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, прояв 
географічних закономірностей на глобальному  і регіональному рівнях, 
особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах, 
закріплюються  навички роботи з загально географічними та тематичними 
картами [11]. У даному підручнику міститься 1 практична робота, яку учні 
виконують на місцевості. 

Практичні завдання і роботи виконуються в класі. У процесі вивчення 
курсу географії материків і океанів учні працюють з картами: фізичною, будови 
земної кори, ґрунтів, природних зон, кліматичною, комплексною. Також є  
практичне завдання,  яке виконується на місцевості учні діляться на невеликі 
групи. Завданням роботи є облаштування мініатюрного заповідника або 
куточок природного парку на місці прибраного сміття або на пустирі [11]. 

Вивчення «Фізичної географії» у 8 класі є завершальним для шкільної 
фізико-географічної освіти, тому значна увага приділяється крім вивчення 
нових понять і закономірностей, поглибленню теоретичних знань із фізичної 
географії. У змісті підручнику передбачається вивчення картографічного 
матеріалу, де узагальнюються знання учнів, здобуті раніше, вводяться також 
нові теми про картографічні проекції, способи зображення географічних 
об'єктів і явищ на картах,  має здійснюватись ознайомлення з особливостями 
зображення сферичної поверхні Землі на площині.  У даному підручнику 
передбачається виконання 2 завдань, які учні виконують на природі неподалік 
від своєї школи [14]. 

У підручнику передбачається виконання практичних робіт, які мають дати 
змогу показати органічний зв’язок природи і суспільства, їх взаємний вплив та 
зумовленість. Також є  декілька завдань, які спрямовані на роботу у своїй 
місцевості та під час екскурсії. Завданням однієї з  практичних робіт є описання 
відслонення гірських порід у річковій долині або на схилі яру, що є 
найближчим до школи, і встановити послідовність шарів гірських порід та їх 
відносний вік. Необхідно замалювати, чи  сфотографувати відслонення.  

Висновки. Розглядаючи екскурсію як дидактичну категорію, слід 
насамперед зазначити, що вона суттєво відрізняється від інших форм 
навчальних занять специфікою організації пізнавальної діяльності учнів. 
Класифікація уроків-екскурсій здійснюється за двома ознаками: обсягом власне 
предметного змісту теми екскурсії (однотомний, багатотемний) та його місцем 
у структурі вивчення розділу або курсу (вступний, поточний, підсумковий). 

У підручниках географії для 6-8 класів передбачено після кожного 
вивчення теми або розділу проводити практичні роботи у класі, або на 
місцевості. Для виконання завдань в класі, та під час екскурсій учням 
знадобляться; підручники, географічні карти, контурні карти, зошити, олівці, 
лінійки, фотоапарати та ін. Все це свідчить про те, що підручник географії є 
одним із важливих засобів організації та проведення краєзнавчих екскурсій. 
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У даному докладі розглядаються питання, що стосуються проблематики 
методичних засад навчання географії. Вони стосуються фундаменталізації 
змісту освіти та  еволюціонування окремих навчальних понять під час 
вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Зміна підходів до 
формування навчальних географічних понять обумовлена як глобалізаційними 
процесами, так і необхідністю адекватного відображення відповідної 
географічної картини світу у свідомості учня. 

Ключові слова: географічна картина світу, курикулум,навчальні 
географічні поняття,  особистісно зорієнтоване навчання. фундаменталізації 
змісту освіти. 

This report discusses the problems of methodological foundations of teaching 
geography. They concern the fundamental nature of educational content and 
evolution of individual learning concepts in the study of geography in secondary 
schools. Changing approaches to the formation of geographical concepts of training 
due to both globalization processes, and the need to adequately reflect the relevant 
geographical picture of the world in the mind of the student. 

Keywords: geographical picture of the world, Curriculum, teaching 
geographical concepts, student-oriented teaching, fundamentalization educational 
content. 

У сучасній педагогіці не втрачають свого значення питання формування 
цілісної картини світу на основі взаємозв’язку гуманітарних і природничих 
наук. У цьому ракурсі актуальною є географічна картина світу,яка формується 
у свідомості кожного учня загальноосвітнього навчального закладу. Проте, її 
цілісність і змістове наповнення залежить від сучасних інформаційних потоків. 
Тому актуальними питаннями сучасної методики навчання географії є з одного 
боку, її побудована засадах  концепції фундаменталізації освіти, яка була 
уперше сформульована О. Гумбольдтом на початку ХІХ століття, а з іншого 
боку – відобразити в ній навчальні поняття, і підходи до їх формування. не як 
застиглі догми, а як відкриту систему, здатну до еволюціонування.  Виходячи із 
засад фундаменталізації географічної освіти мають бути сформовані ті знання, 
які саме сьогодні відкриває фундаментальна наука у провідних її галузях.  
Відповідно, фундаментальні знання – головні, ґрунтовні, основні. Враховуючи 
парадигмальні зміни у  сучасній освіті, фундаментальність знань є одним із 
чинників впливу за якої процес і принцип побудови змісту навчання. Коли 
основний вектор навчання спрямовуються на здобуття учнями 
фундаментальних знань та формування універсальних навчальних та 
предметних  компетентностей. Всі ці зміни мають знайти своє відображення і 
на понятійній структурі географії та системі формування навчальних 
географічних понять [4].. 

Все це є вельми актуальним на тлі загальнонаукових процесів, коли 
ускладнюються умови функціонування самої науки в глобалізованому світі. 
Адже в знаннєвому  суспільстві, в інформаційному просторі відбувається не 
лише активне впровадження нових інформаційних технологій, але й ( за 
твердженнями В. Стьопіна та Д. Фельдштейна) непомірне розширення 
різнорівневої та різнопланової інформації. Вона в більшості випадків є 
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пізнавальною, проте не завжди науково перевіреною. Це обумовлює складне 
співвідношення інформації, пізнання, знання і наукового знання[13]. Такі 
процеси знаходять своє відображення і у  змісті навчальних предметів, в тому 
числі й географії, ставлячи нові завдання  перед предметними методиками. 
Зокрема виникає проблема експлікації зв’язків фундаментальних 
внутрішньонаукових цінностей з позанауковими цінностями соціального 
характеру[13]. Враховуючи сприятливі умови, в цьому плані, шкільної 
географії,   предметна методика  навчання  в змозі реалізувати важливі освітні  
та наукові завдання, зокрема через зміну підходів у формуванні ряду 
фундаментальних навчальних понять. Це вимагає, відобразивши аспекти 
їхнього еволюціонування,  ввести у навчальний процес абсолютно нові, проте 
сучасні  навчальні поняття. 

У різні періоди розвитку суспільства і школи, як одного з його інститутів, 
деякі науковці вказують на постійне прогресуюче збільшення інформації, що  
відповідно впливає і на навчальний процес. Важливими  у розрізі даної статті є 
роботи : М. Безруких, Н. Буринської,  Л. Величко, О. Винославської, В. 
Кременя, М. Курик, О. Ляшенка,  Ю. Мальованого,  О. Надтоки, О. Топузова, Е. 
Тоффлер, та інших авторів 

Економісти світового банку, використавши математичні методи 
досліджень і всебічно проаналізувавши проблему, визначили, що головними 
чинниками невідчутного капіталу є «правова держава» та освіта. При цьому 
освіта становить 36% його загальної величини. Провідний дослідник світового 
банку кірк гамілтон у звіті за 2005 рік цього банку, що має назву «де 
знаходиться багатство націй?» зазначав, що багаті країни є багатими внаслідок 
рівня знань і досвіду населення та внаслідок ефективності установ, які 
забезпечують економічну активність [8]. 

Вищезазначені положення вказують на пріоритетну роль освіти у 
сучасному світі, соціальну значущість педагогіки, важливість розвитку методик 
навчання шкільних предметів, спрямовують на еволюційну зміну методичних 
засад як освітньої системи взагалі, так і в плані формування географічної 
картини світу учня. 

Підтвердженням цьому є думка В. Кременя, що особистість є носієм 
предметно-практичної діяльності й пізнавання, тобто джерелом активних 
соціокультурних дій [5]. Тож роль географії в загальноосвітніх навчальних 
закладах має полягати саме в тому, що даний предмет, як ніякий інший у 
такому віковому періоді розвитку особистості учня, як основна школа,  
підходить під критерії активних соціокультурних дій. Таким чином, виникає 
необхідність дослідити значення цього предмету з точки зору соціологізації 
особистості і особистісних потреб школяра даного віку [3]. 

Зважаючи на вищезазначені положення, в Інституті педагогіки НАПН 
України була створена  Концепції географічної освіти в основній школі. В ній  
зазначається, що сучасна географічна освітамає оновлюватися, спираючись на 
результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Отже, 
оновлення шкільної географічної освіти можливе лише за умови врахування і 
застосування результатів систематизації і обґрунтування фундаментальних 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 65 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

досліджень у галузі географії. Географічна освіта, яка має значний 
інтегративний потенціал, відіграє важливу, а можливо і основну роль в 
оновленні світогляду людства на глобальному і особистісному рівнях. 

Географія – одна з унікальних наук, яка акумулює значні інтегративні 
можливості. Вивчення географії в загальноосвітній школі дає можливість, 
формувати в учнів цілісну наукову картину світу та адекватний їй образ світу. 
Без формування адекватного образу світу людина не може адаптуватися до 
навколишнього середовища, світу, а без цього неможливе як біологічне 
виживання, так і соціальна самореалізація, самоактуалізація, формування 
образу «Я у світі» [ 3]. 

Поняття картини світу, як системи найбільш узагальнених уявлень про 
навколишній світ належить до числа фундаментальних понять, які виражають 
специфіку людини та її буття, взаємовідносини зі світом, найважливіші умови її 
існування. Наукова картина світу є однією із базових засад, на яких 
формуються ціннісні орієнтири особистості та реалізується її інтелектуальні, 
духовні та естетичні запити. 

Необхідність формування цілісної наукової картини світу обумовлена тим, 
що всі природні і соціальні явища можна вивчити і осмислити, розглядаючи їх 
тільки в цілісності з тими системами і тими явищами, серед яких вони існують 
[3, с.10 -  11].  Тому досить важливими і актуальними є питання дослідження 
методичних аспектів формування географічної картини світу, в тому числі 
засобами понятійно-термінологічного апарату даного предмета. 

У даній статті автори мають на меті, розкрити один із аспектів розвитку 
методики навчання географії – необхідність еволюціонування окремих 
навчальних географічних понять в епоху інформаційного суспільства. Крім 
цього, у статті, підкреслюється світоглядне значення географії як шкільного 
предмета, окреслюються її навчальні можливості. 

Незважаючи на постійне оновлення методів обробки та передачі 
інформації,  удосконалення методик навчання учень загальноосвітнього 
навчального закладу отримує достатньо велику кількість інформації. 
Збільшуються і об'єми наукових географічних знань, кількість навчальних 
понять. Наприклад під час формування основних гідрологічних понять на 
заняттях географії в шостому класі  основної школи, більшість загальних 
понять підкріплюються фактичною інформацією, яка повинна 
запам’ятовуватися учнями та постійно оновлюватися. Зауважимо, що 
швидкість, із якою забувається деякий матеріал, тим більше, чим він більше за 
обсягом, менш структурований і беззмістовний. Важливим чинником впливу є 
й такий факт -  чим менше зв'язків існує між новим навчальним матеріалом і 
відомим раніше, тим швидше він забувається. В перші 12 годин після 
запам'ятовування забувається близько 60% матеріалу, після процес забування 
іде значно нижчими темпами і через 6 діб запам'ятовується приблизно 20% 
початкового матеріалу[1].  Таким чином можна зробити висновок, що велика 
частина інформації не засвоюється, а більшість засвоєної інформації швидко 
забувається. Проблемою інформаційного перевантаження займалися такі вчені 
як: О. Виговська, М. Курик, В.Кандиба, В. Максаковский,  Л.  Панчешнікова, , 
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Е. Тофлер, та інші. 
За дослідженнями вчених наслідками інформаційного перенавантаження в 

учнів може бути негативні психіко-фізіологічні зміни в організмі, такі як: 
порушення сну, швидка стомлюваність та виснажуваність, підвищення 
чутливості до захворювань, знижується результативність праці та концентрація 
уваги та інші [12].  

На нашу думку, сучасна шкільна географічна освіта потребує 
якнайшвидшої переорієнтації на засади особистісно зорієнтованого, 
діяльнісного та компетентнісного навчання, спиратися на засади 
фундаменталізації навчального процесу та забезпечити еволюціонування 
навчальних понять. 

За словами В. Онищука, навчальний процес, не можна розглядати як 
статичну дидактичну форму, раз і назавжди задану. Це складна  система, якій 
притаманні всі закони діалектики. В процесі навчання відбувається постійний 
рух від незнання до знання, який характеризується і безперервністю, і 
дискретністю водночас [10, с. 7]. Навчальні поняття є важливими відправними  
точками діалектичного розвитку даної системи. Крім цього, вони мають 
важливе особистісне значення, бо  сприймаються  індивідуально кожним 
учнем, не зважаючи на форми і методи навчання,за допомогою яких вони 
доносяться до учня. Правильно побудована понятійна структура географії, як 
шкільного предмета дозволяє забезпечити такі важливі аспекти розвитку учня, 
які в певній мірі і формують його географічну картину світу:  

1. Формування уявлень про природу землі та сучасний стан світового 
суспільства в контексті їх цілісності та складових. 

2.  Спрямування особистісного розвитку учня загальноосвітніх навчальних 
закладів на розуміння зв’язків, які встановлюються між компонентами природи 
та  господарства і людиною; природою і людиною; суспільством і людиною, на 
локальному, регіональному та планетарному рівнях. 

3.  Розширення уявлень учнів про природні та соціально-економічні 
закономірності шляхом практичної діяльності, в тому числі через роботу з 
різними за змістом картографічними матеріалами і цифровими носіями 
інформації. 

4.  Розширення загальнокультурної компетенції учня через призму 
відображення зв’язків україни з іншими територіями планети, формування 
відповідного рівня національної ідентифікації особистості у глобалізованому 
світі.  

У зв’язку з вищевказаним, одним із завдань методики навчання  географії 
на сучасному етапі її розвитку є  популяризація географічної самоосвіти серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Прагнення  самостійно 
здобувати знання.  формування мотивів навчання,  створення алгоритму 
навчальних дій, у значній мірі сприяють формуванню географічної картини 
світу. Вона являє собою систему наукових понять, що визначають узагальнені 
знання про суттєві ознаки предметів чи явищ, причинно-наслідкові зв’язки, 
узагальнення, досвід творчої діяльності, компетентності сформовані на базі 
знань, умінь, практичних навичок і набутого досвіду та ціннісне ставлення до 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 67 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

оточуючого середовища. У відповідності до вищезазначеного слід  застосувати 
у навчальному процесі принцип відкритої системи, з метою врахування відбору 
та еволюціонування навчальних понять. Наприклад,методика відбору 
гідрологічної інформації може  базуватися на структурі певного фільтру, який 
базуватиметься на певному методичному ядрі, яке буде на основі методичних 
рекомендацій повинно формувати структуровану інформаційну базу 
гідрологічної інформації, для використання в навчальному процесі.  Така схема 
фільтрації та структурування гідрологічної інформації дасть змогу підвищити 
продуктивність формування основних гідрологічних понять і скерує учнів на 
самостійне збагачення своїх знань відповідно своїх можливостей та потреб.[12].  

Трансформація географічної освіти, яка відбувається в Україні, зумовлює 
підвищену увагу до систематизації, впорядкування понятійно-термінологічного 
апарату. Зважаючи на сучасні тенденції розвитку  освіти, суспільні запити  
учнів виникає необхідність коригування та переосмислення окремих 
географічних понять. 

Один із фундаторів суспільної географії Ф. Ратцель у своїх дослідженнях 
зазначав про географічну обумовленість політичного життя, відслідковуючи 
зв'язок  зовнішньої політики держави з  географічним простором. Він 
порівнював державу з  біологічним організмом, що перебуває  в тісному і 
нерозривному зв'язку з властивостями місцевого етносу та  природними 
умовам. На основі  етнографічних і історичних досліджень, він доводив, що 
держави розвиваються на просторовій базі.  Тобто вони є  просторовими 
явищами, керованими  цим простором. З тих часів, одним із фундаментальних 
географічних понять є «державний кордон». На межі ХІХ і ХХ століття, Ф. 
Ратцель,  за відношенням до стану і значення кордону в житті країни. визначав 
рівень її розвитку, вказуючи на те, що європейські розвинуті країни мають чіткі 
та обумовлені кордони, а африканські країни мають нечітко визначені кордони, 
що вказує на низький рівень їх економічного розвитку [11].  У ХХІ столітті 
ситуація стосовно кордонів змінилася кардинально. Нині існує й особливе, 
європейське розуміння кордонів, коли стає незаперечним той факт, що кордони 
Європи – це скоріше не географічні, а динамічні геополітичні кордони.  Згідно 
досліджень, проведених польськими вченими у  Любліні Університетом імені 
Марії Кюрі-Склодовської (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
східноєвропейські респонденти пов’язують зі словом «європеєць» позитивний 
стандартний зміст. За їхньою уявою, його повинні характеризувати такі ознаки: 
свобода, освіта, виховання, пріоритет духовного над матеріальним тощо [8]. 
Таким чином у свідомості сучасного європейця поняття «державний кордон»  
несе в собі в більшій мірі не роз’єднувальні характеристики, а об’єднувальні, 
інтегративні.  Отже, виходячи з даних положень, географія є одним із ключових 
предметів у реалізації євроінтеграційної концепції у сучасній освітній системі 
України. Тому виникає нагальна методична потреба, внести відповідні зміни у 
формування в учнів такого поняття як «державний кордон». Адже, з одного 
боку, слід акцентувати увагу на його розмежувальне значення, враховуючи 
події 2014 року в таких регіонах України як Крим та Донбас, а з іншого – 
спрямовувати учнів у русло  євроінтеграційного мислення, де державний 
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кордон виконує не стільки роз’єднувальну як інтеграційну функцію, виконуючи 
роль динамічної геополітичної одиниці. Тому бажано, щоб формування в учнів 
основної школи цього географічного поняття тривало ступінчасто,  вподовж 
всього навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у основній школі, 
тобто у 6, 7, 8, 9 класах. Це й буде своєрідною еволюцією цього поняття у 
свідомості учнів з метою формування географічної картини світу. 

Виникає необхідність перегляду засад формування поняття «територія», 
особливо коли це стосується окремої країни. Іноді воно формується дещо 
спрощено, не розмежовуючись з іншими поняттями, що в свою чергу 
призводить до  не зовсім правильного сприйняття учнем просторових 
характеристик. Нами пропонується введення у курси шкільної географії 
поняття «геоторія», як такого, що більш повно формують географічну картину 
світу учня загальноосвітнього навчального закладу. В підручнику «Географія. 9 
клас», автори: О. Ф. Надтока та О. М. Топузов, на стор. 14 характеризується це 
начальне поняття: 

-  Геоторія — це сукупність території суходолу, акваторії (територіальних 
вод) та аероторії (повітряного простору). Воно подається на фоні комплексної 
характеристики економіко-географічного положення україни, у вступній 
частині розділу «україна на карті світу» [7,  с.14]. 

При вивчені економічної і соціальної географії світу досить важливе 
значення  має розуміння учнями загальноосвітніх навчальних закладів таких 
важливих понять, як «глобалізація» та «національна ідентифікація». По-перше, 
їх необхідно задекларувати в навчальних програмах, а по-друге, також 
формувати ступінчасто, спочатку у курсі «Географія материків і океанів» на 
базовому, ознайомлюваному рівні, а в курсі «Соціально-економічна географія 
світу», здійснити повне формування понять, які в цей час вже більше 
відповідають віковим особливостям учнів. 

Враховуючи вищесказане, варто зробити узагальнення в тому плані, що 
важливі нові навчальні поняття повинні потрапляти до навчальних програм з 
географії, а застарілі – через сито фундаменталізації змісту, видалятися з 
програм. Враховуючи це, особливості відбору географічної інформації мають 
базуватися на структурі певного фільтру, який базуватиметься на певному 
методичному ядрі. Слід зазначити, що воно  буде спиратися  на основу 
методичних рекомендацій. Таким чином повинна формуватися структуровану 
інформаційну базу географічної інформації, придатної для використання в 
навчальному процесі. Все це можливо на тлі  курикулярних засад. Адже, 
діалектичний розвиток ланцюжку: концептуальні засади шкільного предмету – 
предметна компонента освітніх держстандартів – навчальні  програми та  
набуття ним усіх ознак курикулуму, дасть змогу побудувати нові засади 
шкільної географії, дасть  імпульс для розвитку предметної методики. 

Слід зазначити, що й сам курикулум не є застиглою догмою, його слід 
розглядати через призму еволюціонування. Адже курикулум, даючи поштовх 
розвиткові освітньої системи, є одним із чинників її ефективного 
функціонування про це неодноразово заявляв. Британський вчений п. Хьорст, 
уточнюючи характер змістового наповнення традиційного курикулуму, 
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структурованого у форматі навчальних предметів, що характеризується такими 
показниками: 

- Загальні поняття; 
- Логічні структури; 
- Засоби, які можна використовувати, набуваючи досвід  [6,  с.84]. 
Шкільна географічна освіта має орієнтуватися на майбутнє, на всебічний 

розвиток  дитини, здобуття нею знань, формування її компетентнісного поля . 
Водночас слід зважати  на швидкозмінний глобалізований світ і 
пристосовуватися до нових умов взаємодії людини і природи, розвитку 
економіки, соціального середовища. Враховуючи це, базові навчальні 
географічні поняття необхідно формувати як  основу компетентності, їх слід 
презентувати учням поступово, наполегливо і тривалий час. Сформовані 
навчальні поняття повинні сприяти  інтелектуальному та духовному зростанню 
особистості. Навчальні географічні поняття мають формуватися  згідно 
принципів відкритої системи, тобто мати здатність до еволюціонування, у 
відповідності до оновлення змісту . 

Сучасна шкільна географічна освітамає оновлюватися, застосовуючи 
результати наукових досліджень у галузі предметної методики навчання. 
Методика навчання географії на сучасному етапі її розвитку вирішує важливу 
проблему – формування географічної картини світу у учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, включаючи такий важливий компонент як створення 
комплексу навчальних понять. Адже  вони  створюють можливість розуміти 
перебіг подій, явищ та взаємозв’язків у природі і суспільстві на різних рівнях 
градації: локальному, регіональному, глобальному. Враховуючи це,зважаючи 
на зміни у свідомості людини, необхідно внести певні корективи у процеси 
формування окремих навчальних географічних понять. 

 
Література: 
1. Винославська О.В. Психологія. Навчальний посібник. / 

О.В. Винославська. [Текст].  К.:   ІНКОС. –    2005. – 212 с. 
2. Дидактика географії : монографія [Текст]. / В.М. Самойленко, 

О.М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока,  І. О. Діброва. – К.: Педагогічна 
думка, 2014. – 586 с.  

3. Концепція географічної освіти в основній школі:проект/ Інститут 
педагогіки НАПН України/ за ред. О.М. Топузов, О.Ф.Надтока. Л.П. Вішнікіна. 
А. С. Доброскок та ін. [Текст]. К. : Педагогічна думка. 2014 – 30 с.  

4. Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі./ Інститут 
педагогіки НАПН України/ Г. О. Васьківська, О. В.. Бондар,. Н. В..Захарчукта 
ін. . К. : Педагогічна думка. 2014 – 20 с.  

5. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. 
Реалізація. Результати  / Кремень В. Г.  – К.: Грамота, 2005. –     448 с. 

6. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського союзу: 
теорія і практика (друга половинах – початок ХХІ ст.): монографія / О. І. 
Локшина.[Текст].  – К.: Богданова О. М. , 2009. - 404с. 

7. Надтока О. Ф.  Географія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 70 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

навчальних закладів / О. Ф. Надтока,     О. М. Топузов [Текст]. – К. : 
«Видавничий дім «Світ знань», 2009. – 224с. 

8. Надтока О. Ф. Методичні засади структурування й реалізації курсу 
географія материків та океанів у загальноосвітній школі. дис. кандидата пед. 
наук. 13.00. 02 / Надтока Олександр Федорович – К., 2010 – 256 с.  

9. Надтока О. Ф. Особистісно зорієнтований підручник з географії як одна 
з вимог сучасної освіти / О. Ф. Надтока [Текст]. // Географія та економіка в 
сучасній школі. -К.: Педагогічна преса, 2012, №1. –  С. 6–11.  

10. Онищук В. О. Типи, структура і  методика уроку в школі  /    
Онищук В. О. [Текст].   К.: Рад. школа, 1973. – 158 с. 

11.  Ратцель, Ф. Народоведение [Текст] : т. 1, 2 / Ф. Ратцель. — СПб. : 
Книгоиздательскоетоварищество «Просвещение», 1901. 

12. Тоффлер Э. Шок будущего. / Э.Тоффлер. [Текст]. – М.: «Издательство 
АСТ», 2002. 

13. Фельдштейн / Д. И. Психолого-педагогические диссертационные 
исследования в системе организациисовременных научных знаний/ 
Д.И. Фельдштейн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ebiblioteka.ru/browse/doc/25027584, С. 4. 
 
ЦИТ: m115-241 
УДК 371.388 

Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сибирский федеральный университет, 
Maklasova E.V., Lytoshkina V.N. 

DEVELOPMENT THE FOUNDATIONS OF CIVIC IDENTITY AMONG 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

OF GROUPS 
Siberian Federal University, 

 
Аннотация. Общепризнанно, что ФГОС нового поколения имеют другие 

требования к личностным результатам учащихся на ступени начальной 
школы, чем это было раньше. Одним из требований является формирование 
основ гражданской идентичности. С нашей точки зрения этого можно 
достичь средствами проектной деятельности в среде учащихся. В данной 
статье мы представляем наш опыт в этой области. 

Ключевые слова: ФГОС; личностные результаты; гражданская 
идентичность; младший школьный возраст 

Abstract. It is generally agreed that Educational standards of novel generation 
have other requirements than it was early. One of requirements is a formation of 
basics of civic identity. To our way of thinking it can achieve by arranging a project 
activity. In our article, we present our experience in this area. Results of the 
investigation give an answer for question "What happen when children take a part in 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 71 

http://ebiblioteka.ru/browse/doc/25027584


 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

the project activity?" 
Key words: Educational standard; civic identity; primary school; personal 

results. 
Общеизвестно что, с принятием ФГОС нового поколения, установились 

определенные требования к личным результатам обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу начального общего образования. Одним 
из таких требований является сформированность основ гражданской 
идентичности. Под гражданской идентичностью понимается осознание 
младшими школьниками своей принадлежности к сообществу граждан 
Российской Федерации на основе присущей ей поликультурности, имеющей 
определенный личностный смысл.  

Для формирования гражданской идентичности нами были выделены 
когнитивный, эмоциональный, ценностно-смысловой и деятельностный 
компоненты, являющиеся основой данного понятия. Как известно когнитивный 
компонент представляет знание обучающегося о принадлежности к данной 
социальной общности, а ценностно-смысловой подразумевает позитивное, 
негативное или амбивалентное отношение к данному роду принадлежности. 
Под эмоциональным компонентов понимается принятие или непринятие 
младшим школьником своей принадлежности. А деятельностный компонент 
заключается в способности обучающегося к реализации своей гражданской 
позиции в общении и деятельности.  

В нашей работе особое внимание уделено  проблеме формирования  
когнитивного компонента у младших школьников. Это связано с тем, что 
данный компонент является первой и необходимой ступенью для достижения 
вышеперечисленных компонентов гражданской идентичности в целостном 
образовательном процессе школы первой ступени.  

Когнитивный компонент связан со знаниями и представлениями о родине, 
России, ее традициях. Результатом сформированности когнитивного 
компонента является знание младших школьников о принадлежности к 
гражданской общности, представления о принципах и основах данного 
объединения (территориальные, культурные, политические и т.д.), о 
гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и государства и 
граждан между собой.  

Особое значение здесь имеет встреча учащихся с картинами и 
проявлениями гражданской позиции в истории, литературе и в обыденной 
жизни. До сих пор задача формирования когнитивного компонента 
гражданской идентичности младших школьников решалась чаще всего через 
беседы. О недостатках данного подхода говорит не только низкая 
информированность учащихся о своей стране, но и отсутствие субъектной 
позиции учащихся. 

На наш взгляд, условием успешного развития гражданской идентичности у 
младшего школьника является проектная деятельность, которая позволяет 
младшему школьнику принять новую для него ценность и потребность узнавать 
открывать большой и красивый мир, который называется «Моя Родина». 

В подтверждение вышесказанного, нами было проведено исследование, 
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целью которого было выяснить, что с помощью средств проектной 
деятельности возможно развитие основ гражданской идентичности на уровне 
формирования знаний, расширения кругозора.  В рамках исследования был 
реализован проект, который подтвердил возможность успешного 
формирования когнитивного компонента за счет организации групповой 
проектной деятельности в среде младших школьников. Проект называется 
«Зачем люди идут в армию?».  

Общей целью проекта являлось формирование знания о государственных 
праздниках. Задачи проекта заключались в формировании у обучающихся на 
ступени начального общего образования элементарных представлений о 
государственной символике страны и о национальном празднике «День 
защитника Отечества» и обеспечение группового взаимодействия между 
обучающимися в рамках создания проектов. Длительность реализации проекта 
составила восемь занятий, которая проходила в несколько этапов.  

До начала реализации проекта нами было проведено тестирование, которое 
позволило выяснить первоначальный уровень знаний по теме проекта 
(когнитивный компонент гражданской идентичности) среди обучающихся 
третьего класса. Результаты тестирования показали, что примерно 60 % заданий 
были решены не верно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма с результатами доэкспериментального 

тестирования 
После тестирования учащиеся были включены в проектную деятельность. 

Основной формой организации работы была групповая работа младших 
школьников с проектными проблемами «А что мы знаем о Дне Защитника 
Отечества? Как нам готовиться к этому дню?». В ходе мозгового штурма класс 
определил проектные задачи, действия и предполагаемый результат. 
Результатом работы каждой группы являлся проект, который они защищали 
перед классом. В соответствии с тематическим планом проекта обучающиеся 
решали следующие задачи: «что такое армия?», «вот какие наши папы и 
дедушки», «что мы знаем о стране, которую защищали наши дедушки и готовы 
к защите наши папы?», «что такое Отечество?», «Почему празднуется День 
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защитника Отечества?». Каждое из последующих действий было взаимосвязано 
с предыдущим, в связи с чем обучающиеся постепенно переходили ко все 
большей самостоятельной работе с дидактическими материалами в решении 
своих групповых проектов.  

По окончании проекта обучающиеся повторно прошли тестирование (рис. 
2), которое позволило установить, что совместная проектная деятельность 
повышает вероятность успешного усвоения дидактического материала 
примерно на 45 %. 

Такие результаты позволили нам сделать вывод, что формирование 
гражданской идентичности в младшем школьном возрасте, во многом 
зависящее от ее когнитивного компонента, возможно обеспечить за счет 
включенности младших школьников в групповую проектную деятельность, что 
повышает вероятность сформированности успешной гражданской 
идентичности у ребенка примерно на 45 %.  

 
Рис.2. Диаграмма с результатами итогового тестирования 
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Аннотация. В работе рассматривается профессиональная 

компетентность как базовая качественная характеристика преподавателя 
вуза. Качество вузовского образования определяется взаимосвязью научно-
исследовательской, методической работы с практической деятельностью 
кафедр по совершенствованию процесса образования и компетентностью 
педагогических кадров. Именно преподаватель вуза является центральной 
фигурой в модернизации современного образования в России, от него зависит,  
каким будет высшее образование в будущем. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, качественная 
характеристика преподавателя, модернизация содержания образования 

Abstract. In this paper we describe professional competence as a basic 
qualitative characteristics of University teachers. The quality of higher education is 
determined by the relationship of scientific research, methodical work practical 
activity of departments to improve the process of education and competence of 
teaching staff. It is the teacher is the Central figure in the modernization of modern 
education in Russia, it depends on what higher education in the future. 

Key words: professional competence, qualitative characteristics of the teacher, 
the modernization of educational content 

Современные условия развития высшей школы связаны с противоречием 
между реализацией новых целей образовательной системы и недостаточной 
готовностью педагогов к работе в образовательном пространстве вуза. 
Перспективы преодоления указанного противоречия в значительной мере 
связаны с повышением уровня профессиональной компетентности педагогов. 
Анализ современной научной литературы и педагогической практики позволяет 
сделать вывод о том, что преподаватель вуза сегодня находится в центре 
огромного потока информации вследствие чего, перед ним встает проблема 
ориентации и отбора информации, пересмотра своей профессиональной «Я-
концепции», пересмотра дидактического инструментария. В этой связи 
педагогически целесообразным является осмысление сущности 
профессиональной компетентности преподавателя вуза и выявления ее 
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компонентов. 
Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с 

принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 
образовательной среды, связанной с развитием науки и технологий, 
усиливается потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи 
модернизации на всех уровнях образования. В Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы определена 
основная задача образования, направленная на инновационное развитие 
деятельности вуза, модернизацию образовательных программ, технологий и 
содержания образовательного процесса на всех уровнях профессионального 
образования через внедрение новых вариативных образовательных программ на 
основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных 
свойств, интересов и потребностей обучающегося, а также на внедрение в 
профессиональную образовательную среду технологий проектного обучения. 

В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг качество 
подготовки специалистов становится главным показателем 
конкурентоспособности высшего учебного заведения. Одним из основных 
факторов, влияющих на качество образовательного процесса, является уровень 
профессиональной компетентности преподавателя вуза. Качество 
преподавательской деятельности в вузе зависит от многих факторов: статуса 
вуза как научного и учебного центра, его готовности к саморазвитию в этом 
плане, сплоченности педагогического коллектива на основе современных 
концепций образования, педагогического потенциала лиц, входящих в данный 
вуз, владения преподавательским составом новыми вузовскими технологиями, 
уровня профессиональной культуры преподавателей, профессиональной 
компетентности. Последний фактор является системообразующим и 
одновременно выступает в качестве критериального показателя развития и 
саморазвития вуза. [1] 

Определены некоторые общие позиции по анализу и оценке деятельности 
преподавателя вуза, которые включают:  

- высший показатель профессиональной культуры преподавателя, т.е. 
гармоническое сочетание его преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности;  

- качество работы преподавателя, определяемое его умением осваивать 
современные дидактические технологии и соединять их соответственными 
авторскими методиками;  

- мастерство преподавателя, напрямую связанное с его способностью 
мотивировать учебную деятельность студентов и организовывать ее как 
исследование, творчество и самостоятельное решение проблемы;  

- отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей 
культуры, владения универсальными знаниями, а также ориентации на новую 
парадигму вузовского образования, включающей в себя переход к 
многовариантной системе образования, реализацию личностно-
ориентированного образования, использование рынка образовательных услуг, 
системного подхода в инновационных процессах и др.  
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Преподаватель вуза - прежде всего представитель определенной культуры, 
ее деятель, создатель; поскольку наука составляет стержень современной 
культуры, то преподаватель одновременно - человек высокого уровня 
воспитанности и как таковой обладает ведущими свойствами современного 
человека: гражданственностью, гуманистичностью, демократичностью, 
трудолюбием. В качестве ученого-мыслителя, представителя науки он является 
мастером-профессионалом своего дела, методистом, организатором, эрудитом. 
Как коллеге, преподавателю вуза свойственны коллегиальность, опытность, 
принципиальность, самокритичность и требовательность к себе. Высшее 
образование служит обновлению культуры, поэтому так важны качества 
личности преподавателя как инноватора: чувство нового, восприимчивость к 
новому, способность к творчеству, потребность в обновлении своего дела в 
целом.  

Профессиональная компетентность - это критерий, характеризующий 
преподавателя вуза. Как гражданин, человек он служит обществу и делу, 
которому отдает себя, свой опыт и способности. Как мастер своего дела он, 
несомненно, должен быть компетентным  в преподаваемой науке, педагогике и 
психологии обучения и воспитания. Он возвышает до эталона, образца 
будущую профессию студентов, активизирует их учебную и иную деятельность 
как организатор. Как ученый он проявляет достаточную информированность по 
своему учебному предмету, организует сам исследовательскую деятельность 
студентов. Он же является экспериментатором и новатором, когда 
совершенствует методику вузовского обучения, осваивает новые 
дидактические технологии. Таким образом, профессиональная компетентность 
преподавателя вуза реализует все его качества как человека, мастера своего 
дела, ученого-мыслителя, новатора.  

Профессиональная компетентность – это базовая качественная 
характеристика преподавателя вуза. Ее показателями выступают:  

• четкое видение ориентиров обучения (эталон специалиста, задачи его 
достижения, профессиограмма, последовательность формирования 
профессиональных знаний, умений, навыков и др.);  

• проявление образца профессионализма в своем деле (эталон человека и 
специалиста для студентов на их пути к профессиональному мастерству);  

• мотивировка и организация эффективной деятельности студентов 
(выступает в качестве "дирижера", "советника");  

• знание и применение новых вузовских технологий обучения, 
максимально адаптируемых к своему опыту и специфике предмета;  

• ориентация на связь теории и практики в интересах развития активной 
профессиональной позиции и действенного мышления у будущих 
специалистов;  

• обеспечение обратной связи в обучении через различные виды контроля и 
самоконтроля.  

Все признаки профессиональной компетентности проявляются в таком 
показателе, как исследовательская направленность учебной деятельности 
преподавателя, включающая непрерывную педагогическую диагностику, 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 77 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

научный анализ результатов обучения и осуществление необходимой 
педагогической коррекции.  

Потребность в профессиональном самосовершенствовании является 
неотъемлемой характеристикой человека культуры, науки, служителя своего 
дела, профессионала высшего уровня. Преподаватель вуза должен успевать за 
быстротекущим временем, соизмерять свою деятельность с развитием науки, 
культуры, обязан, расти вместе с духовным ростом современной молодежи.  

Готовность и потребность во взаимопонимании и сотрудничестве - также 
важнейшие критерии мастерства преподавателя вуза. Педагогика высшего 
образования четко сформулировала основные постулаты эффективности 
работы преподавателя: наличие социальной цели, научной организации труда 
преподавателей и студентов, единые педагогические позиции и требования в 
коллективе вуза, кафедры, единый стиль общения, выполнения всеми 
преподавателями и студентами устава вуза, прав и обязанностей. При этом 
важно, чтобы каждый преподаватель вуза проявлял добрую волю, желание 
сотрудничать с коллегами, помогать друг другу, искать новое и радоваться 
успехам других. Данные критерии включают:  

• самокритичность, объективную самооценка личных качеств и результатов 
своей деятельности;  

• требовательность к себе как профессионалу и человеку;  
• чувство нового, способность определить направленность 

совершенствования своего труда, создание новой концепции обучения;  
• сформированность "Я-концепции" преподавателя вуза;  
• самоисследование своего труда и творческое отношение к нему;  
• умение работать над собой в различных областях деятельности.  
Способность реализовывать условия роста профессионального мастерства 

преподавателя вуза, которые в той или иной мере существуют в конкретных 
учебных заведениях, но их реализация зависит не столько от администрации, 
научной и учебной части, сколько от того, как активно сам преподаватель-
мастер, профессионал использует имеющиеся условия. 

Активная реализация имеющихся условий для своего профессионального 
роста проявляется в следующих признаках:  

• постоянные занятия преподавателя самообразованием;  
• участие в конференциях, симпозиумах по вузовской психологии и 

педагогике;  
• выступления на методологических семинарах, курсах повышения 

квалификации, встречи с работниками образования;  
• выступления на кафедрах по совершенствованию обучения и воспитания 

студентов;  
• публикация статей о методике преподавания в вузе;  
• методические рекомендации студентам по самостоятельной работе;  
• создание методических рекомендаций для студентов по их активизации и 

творчеству и др.  
Таким образом, можно выделить основные объекты учебной деятельности 

преподавателя вуза, которые реально охватывают всю объемную совокупность 
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требований к специалисту и как к члену общества, и как к ученому, и как к 
профессионалу, обучающему студентов, и как к творцу нового в своем деле. В 
высших учебных заведениях на современном этапе все более широкое 
признание получает концепция, направленная на такое построение учебно-
воспитательного процесса, при котором обучение решает задачу вовлечения 
студентов в активную самостоятельную учебно-познавательную деятельность, 
моделирующую процесс их дальнейшего самообразования. 

Указанные критерии и показатели, их проявления в реальной практике 
служат основанием для создания системы анализа профессионального уровня 
преподавательских кадров. Она включает в себя:  

1. Карты профессиональной самооценки преподавателя, в которых сами 
работники вуза отмечают критерии и показатели, устойчиво проявляющиеся в 
их деятельности. На основе анализа полученных данных, обработанных 
стандартными методиками, составляется план работы кафедры по 
совершенствованию профессионального мастерства преподавателей. Данные от 
кафедр научная часть обобщает в виде характеристики о профессиональном 
мастерстве педагогических кадров в вузе, что служит основанием для создания 
планов работы с кадрами данного вуза на перспективу в течение, как правило, 
трех лет (на более длительный срок планы обычно не реализуются из-за 
сменности состава, новых подходов к профессиональному образованию, его 
реформированию).  

2. Стандартные оценки профессионального мастерства членов кафедры. 
Они предполагают два варианта: по ведущему признаку каждого из 
вышерассмотренных критериев или по взаимным оценкам членов кафедры по 
ним же, после чего ведущие члены кафедры отмечают наличие или отставание 
каждого из показателей.  

3. Психологические тесты для преподавателей по вопросам 
профессиональной культуры, где ответы преподавателей характеризуют их 
позицию и установки.  

4. Социологические опросы среди студенчества по указанным критериям, 
в которых каждый из опрошенных указывает на присуждение преподавателем 
номинации по следующим различным  категориям. 

Все указанные методики применяются в комплексе и одновременно 
позволяют преподавателям объективно оценивать себя, свою работу, свой 
статус, свое место в коллективе.  

Научная часть вуза на совещании заведующих кафедрами раскрывает цель 
и задачи, знакомит их с критериями и показателями, по которым проводится 
анализ деятельности преподавательского состава. Это удобно для 
математической обработки данных и выявления среднего балла 
профессиональной компетентности кадров. На данной основе кафедра 
планирует свою работу по совершенствованию педагогического мастерства 
преподавателей, планы самообразования и повышения квалификации.  

Между тем активное сотрудничество преподавателей и студентов в 
учебной и исследовательской работе является одним из ведущих стимулов 
профессионального роста преподавателя вуза.  
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Преподавательская деятельность в вузе оказывается тесно связанной с 
процессом достижения результатов исследовательской деятельности. Поэтому 
качество вузовского образования определяется взаимосвязью научно-
исследовательской, методической работы с практической деятельностью 
кафедр по совершенствованию процесса образования и компетентностью 
педагогических кадров.  

Уже сложился и успешно функционирует рынок услуг по разработке 
моделей компетенций под конкретных заказчиков. На этом фоне ведутся 
давние и активные дискуссии о плюсах и минусах применения 
компетентностного подхода для системы образования, прежде всего, высшего. 
Этому способствует ряд факторов: 

- глобализация, изменение структуры экономических рынков, развитие 
технологий и, как следствие, востребованность специалистов, способных и 
готовых работать в быстро меняющихся условиях и новых нестандартных 
ситуациях; 

- мобильные рынки труда предъявляют новые требования к выпускникам 
вузов: адаптивность, способность результативно работать уже на старте 
карьеры, готовность к обучению на протяжении всей жизни и т.д.; 

- необходимость развития профессиональных квалификаций трудовых 
ресурсов для европейского рынка труда с целью усиления мобильности через 
создание общих сопоставимых уровней профессиональной компетентности и 
критериев оценки; 

- интернационализация и интеграция европейских образовательных 
систем; 

- значительное сокращение бюджетного финансирования образовательной 
сферы; 

- институциональные и структурные изменения в системах образования, 
связанные с востребованностью перехода от предметно-ориентированного 
обучения к обучению, нацеленному на результат, возросшей значимостью 
неформального образования, возможностью интеграции традиционного 
образования, профессиональной и практической подготовки;  

- массовизация образования, расширение социальных и возрастных рамок; 
- недовольство как со стороны работодателей, так и общества в целом в 

отношении качества подготовки специалистов в вузах. [2] 
Все эти факторы и процессы, проходящие под их воздействием, с большей 

или меньшей интенсивностью влияют на отечественную систему образования. 
Включение России в Болонский процесс и появление документов, 
определяющих направления развития российского образования с учетом 
мировых тенденций, послужили стимулом к разработке ГОС ВПО третьего 
поколения на основе компетентностного подхода. На законодательном, 
нормативном и формальном уровнях были обозначены критерии, позволяющие 
определять, измерять и оценивать качество подготовки специалистов в вузах с 
акцентированием качества образовательных программ. При этом в ближнем 
круге основной целевой аудиторией в этих документах являются студенты. 
Большая часть публикаций по адаптации и использованию компетентностного 
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подхода в российских вузах посвящена развитию профессиональных 
(специальных) компетенций студентов. Но и в документах международных 
организаций, и в отечественных законодательных и нормативных  актах по 
проблемам высшего образования отмечается ключевая роль преподавательских 
кадров в образовательном процессе. Очевидно, что вопрос о необходимых 
компетенциях профессорско-преподавательского состава вузов, способного 
обеспечить получение необходимых компетенций студентами, не просто важен, 
но и крайне актуален. [3] 

Педагог новой формации –  это профессионал, востребованный на новом 
витке развития образования, способный понимать вызовы времени и адекватно 
отвечать на них своей инновационной педагогической деятельностью. В новых 
образовательно-профессиональных стандартах педагогического образования 
личностный  образ педагога новой формации раскрывается в профессионально-
деятельностном компоненте, где педагог рассматривается как компетентный 
профессионал, способный к инновационной деятельности, профессиональному 
самосовершенствованию в своей профессиональной деятельности. 

Именно преподаватель вуза является центральной фигурой в 
модернизации современного образования в России, от него зависит — каким 
будет высшее образование в будущем. Перспективы нового качества 
вузовского образования совпадают с критериями качества преподавательской 
деятельности.  
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Анотація. У статті розглядаються методичні особливості вивчення 

деяких квантово-механічних явищ у курсі теоретичної фізики вищої школи на 
основі використання оптичних аналогій. Пропонується відповідна педагогічна 
модель навчання основ квантової механіки, що сприятиме підвищенню якості 
фундаментальної підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: фундаменталізація освіти, методична система навчання, 
хвильова оптика, квантова механіка, оптичні аналогії. 

Abstract. The article deals with the methodological features of teaching some 
quantum-mechanical phenomena in the university course of theoretical physics on 
the basis of optical analogies. The author offers a corresponding pedagogical model 
of learning the basics of quantum mechanics, which will help to improve the quality 
of basic training of future specialists. 

Key words: fundamentalization of education, teaching system, quantum 
mechanics, optical analogy. 

Організація навчального процесу у вищій школі вимагає від викладачів 
постійної роботи з удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, 
запровадження нових педагогічних технологій, форм, методів і засобів 
навчання, що сприяють поліпшенню якості освіти, підготовці компетентних 
всебічно розвинених творчих особистостей. Останнє зумовлено не лише 
трансформацією вітчизняної освіти в контексті європейських вимог в аспекті 
забезпечення її наступності, безперервності й прагматичності, але й 
посиленням уваги до фундаментальності та професійної спрямованості 
підготовки майбутніх фахівців, створення умов для їх всебічного розвитку, 
самореалізації і самовдосконалення.  

Аналіз дисертаційних праць, періодичних фахових видань, матеріалів 
науково-практичних конференцій дозволяє констатувати зниження рівня 
професійної підготовки студентів фізичних спеціальностей педагогічних вишів. 
Переважна більшість з них має труднощі із самостійним здобуттям нових 
знань, під час їх застосування у поясненні фізичних явищ і процесів, 
розв’язуванні задач, роботі з навчальним обладнанням. Залишають кращого й 
мотивація студентів у виборі фізики в якості майбутньої професійної 
діяльності, орієнтація на цей предмет як основу сучасних технологій 
виробництва та чинник розвитку творчого потенціалу особистості. Останнє 
означає, що сучасна фізична освіта в педагогічних університетах вимагає 
оновлення й фундаменталізації, розробки таких підходів до її організації та 
проведення, за яких буде відбуватись цілеспрямоване, системне й послідовне 
формування наукового світогляду, культури мислення та належних 
професійних орієнтацій випускників.  

Загальновідомо, що основу професіоналізму майбутніх учителів фізики 
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складають фундаментальні наукові знання. Останні, зокрема, формуються під 
час вивчення ними курсу теоретичної фізики, що є завершальним етапом їх 
фундаментальної підготовки. Одним з його головних завдань є всебічний 
розвиток особистості майбутнього педагога та набуття ним предметної 
компетентності, що передбачає створення найповніших і цілісних уявлень про 
сучасну фізичну картину світу на основі глибокого оволодіння ідейним змістом 
фундаментальних фізичних теорій, методами наукового пізнання та способами 
продуктивної діяльності із застосування знань на практиці.  

Реалізація зазначених вище освітніх завдань навчального курсу неможливо 
без оволодіння студентами основами квантової механіки – фундаментальної 
фізичної теорії, що визначає будову та сутність переважної більшості 
природних явищ. Надзвичайно важливо вже з перших етапів її навчання 
розвивати “квантову” інтуїцію і “квантове” мислення студентів. Необхідність 
цього диктується не лише потребою формування найповніших уявлень про 
сучасну природничо-наукову картину світу, але й швидким розвитком самого 
перспективного напрямку світового науково-виробничого комплексу – 
нанотехнологій і наноелектроніки, в основі яких лежать квантові властивості 
речовини. Варто зазначити, що курс квантової механіки викликає чималі 
труднощі у студентів, що пов’язано не тільки з використанням складного 
понятійного і математичного апаратів, але й, головним чином, з відсутністю 
відповідної наочності, яка б полегшувала сприйняття й розуміння ними 
квантових явищ. З цієї причини для багатьох студентів останні є незрозумілими 
та відірваними від загальної фізичної картини світу. Виникає питання: як 
поліпшити викладання цього розділу теоретичної фізики, відобразивши 
квантові ефекти більш наочно ? Чи можна зробити їх зрозумілими, враховуючи 
специфіку майбутнього фаху студентів ?  

Шукаючи відповіді на ці питання, приходимо до висновку, що найбільш 
доцільним і практично необхідним для майбутніх педагогів є реалізація у 
навчанні теоретичної фізики історичного підходу, а саме відповідності процесу 
навчання логіці розвитку науки, а також тим методам пізнання, які стали в ній 
вирішальними. Історія науки свідчить, що процес здобуття нових знань тісно 
пов’язаний з використанням такого методологічного прийому як аналогія, яким 
широко та успішно користувалися А. Ампер, Дж. Максвелл, І. Мандельштам, 
І. Ньютон, Г. Ом, М. Умов, М. Фарадей, Е. Фермі та ін. Фундаментальними 
роботами щодо використання аналогій у навчанні фізики є праці О. Бугайова, 
С. Гончаренка, С. Каменецького, Л. Калапуші, Р. Редька, О. Сергєєва, 
І. Тичини, М. Шута та ін. Цікавими для педагогічної практики є відповідні 
напрацювання Л. Вовк, М. Солодухіна, А. Сохора, Ю. Сенька та ін. Однак 
більшість з цих робіт стосується шкільного курсу фізики, досліджень з 
використанням методу аналогії у практиці навчання фізики вищої школи вкрай 
мало. Згідно з діючими кваліфікаційними вимогами випускник педагогічного 
вишу повинен мати не тільки фундаментальні знання, але й оволодіти 
методологією і методами наукового пізнання, набути досвід творчої 
пізнавальної діяльності. Тому, з нашої точки зору, більш широке застосування 
методу аналогії у навчанні теоретичної фізики, який завдяки своїй евристичній 
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функції неодноразово відігравав суттєву роль в історії науки, сприятиме 
розвитку пізнавальної активності, інтелекту, творчих здібностей та якості знань 
майбутніх фахівців. 

Як свідчить історія науки, становлення квантової механіки пов’язано з 
використанням оптичних уявлень та оптико-механічних аналогій, зумовлених 
хвильовою природою світла і мікрочастинок. Цей історичний аспект нам 
видається дуже важливим і корисним у навчанні. Психологічний бар’єр 
несприйняття студентами квантових явищ значною мірою знизиться, якщо 
останні поєднувати не з класичною механікою, а хвильової оптикою. На цій 
підставі пропонується систематично використовувати у навчанні аналогічні 
пари явищ квантової, а точніше, хвильової механіки і хвильової оптики. 

Оптичні аналогії обрані невипадково. Хвильові ефекти в оптиці добре 
відомі з повсякденного досвіду та мають наочну інтерпретацію, наприклад, 
явища відбиття/заломлення світла на межі поділу двох середовищ, 
інтерференційне забарвлення тонких плівок, дзеркальні властивості металевих 
поверхонь та ін. Важливим методичним аспектом виступає також і те, що 
оптика передує вивченню основ квантової механіки. Але головним аргументом 
на користь такого вибору стала реальна “взаємодія” хвильової оптики і 
квантової механіки у розвитку фізичної науки. Остання формувалася в 20-х рр. 
минулого століття як такий додаток до класичної механіки, яке доповнювало б 
її подібно до того, як хвильова оптика співіснує з геометричною. Згодом в кінці 
ХХ ст. в природознавстві і техніці відбувся не менш дивовижний зворотний 
процес. Результати квантової механіки, отримані у вирішенні завдань про 
поведінку електронів у складних потенціалах, у першу чергу при побудові 
одноелектронної теорії твердих тіл, були перенесені в оптику і багато в чому 
стимулювали розвиток нанофотоніки та розробку цілої гами оптичних мікро- і 
нанопристріїв. Така плідна взаємодія двох розділів фізичної науки і людської 
практики відображає гармонію нашого світу, особливості розвитку фізичної 
теорії, а також демонструє нетривіальні шляхи зародження нових технологій на 
основі виключно фундаментальних теоретичних досліджень. На жаль, 
відображення взаємозв’язку квантової механіки та оптики на ранніх етапах її 
зародження не тільки не ввійшло в педагогічну практику, але, на наш погляд, не 
отримало належної уваги і в історико-науковій літературі. У зв’язку з цим 
нагадаємо деякі історичні факти. 

Аналіз наукових першоджерел свідчить, що на першому етапі становлення 
квантової механіки оптичні уявлення та оптико-механічні аналогії мали 
визначальне значення для інтуїтивного формування нових понять та ідей. Про 
це свідчать наукові праці Л. де Бройля, Е. Шредінгера, М. Планка, 
В. Гейзенберга, А. Зоммерфельда. Так, зокрема, у 1923-1924 рр. Луї де Бройль 
уперше звернув увагу на схожість рівнянь хвильової оптики і кінематики 
мікрочастинок і знайшов у теорії Гамільтона-Якобі “теорію союзу хвиль і 
частинок”. Керуючись ідеєю глибокої тотожності між принципом найменшої 
дії (у механіці) і принципом Ферма (в оптиці), учений сформулював одне з 
фундаментальних положень фізичної науки – принцип корпускулярно-
хвильового дуалізму, що має універсальну природу.  

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 84 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

У першій частині статті Е. Шредінгера “Квантування як задача про власні 
значення” (1926 р.), що містить підзаголовок “Оптико-механічна аналогія 
Гамільтона”, зазначено: “… подібність принципів Гамільтона і Ферма не є 
математичною випадковістю, а має глибоку фізичну причину”. На думку 
Шредінгера, нова, хвильова механіка повинна співвідноситися з класичною, як 
хвильова оптика – з геометричною, підкреслюючи, що така побудова фізичної 
теорії є відображенням внутрішньої гармонії світу. У 1927 році, через рік після 
відкриття рівняння Шредінгера, один із творців квантової теорії Макс Планк у 
книзі “Теорія світла” коротко і ясно оцінив роль оптичних уявлень у розвитку 
ідей хвильової механіки, зазначивши: “Закони нової механіки встановлено 
шляхом детального аналізу й застосування аналогії між механікою та 
оптикою”.  

Протягом усієї історії розвитку квантової механіки різні вчені інтуїтивно 
передбачали можливі оптичні аналогії квантових ефектів. Так, В. Гейзенберг у 
1932 р. уперше вказав на можливість проведення аналогії між явищем 
квантового тунелювання та прозорістю тонких металевих плівок. У 1951 році 
А. Зоммерфельд звернув увагу на цікавий факт: уведення поняття відносного 
показника заломлення для задач квантової механіки дозволяє привести до 
однакового вигляду вирази для коефіцієнтів відбиття/проходження з 

відповідними виразами в оптиці: 
U

UEn k −= , де kE  – кінетична енергія 

електрона, U  – висота потенціального бар’єру. Ученим також було 
продемонстровано збіг формул для випадків відбиття мікрочастинки від 
потенціального бар’єру та електромагнітної хвилі на межі поділу двох 
середовищ. На існування аналогії між резонансним тунелюванням у квантовій 
механіці та прозорістю інтерферометра Фабрі-Перо в оптиці вказував Л. Есакі, 
який отримав Нобелівську премію з фізики 1973 р. за експериментальні праці з 
відкриття тунельних явищ у напівпровідниках. 

Розглянемо зазначене питання більш детально. Оптична аналогія 
квантових ефектів є фізично коректною, оскільки зумовлена хвильовими 
властивостями мікрочастинок і електромагнітного випромінювання та має чітку 
математичну основу, оскільки пов’язана з розв’язанням математично 
ідентичних рівнянь: основного рівняння квантової механіки (рівняння 
Шредінгера: 02

2
2 =Ψ+Ψ∇ Em



), що описує стаціонарні стани мікрочастинки, та 

основного рівняння хвильової оптики (рівняння Гельмгольца: 0
2

22
2 =+∇ A

c
nA ω ), 

що описує електромагнітну хвилю. У цих рівняннях: Ψ  – хвильова функція 
мікрочастинки, ( )π2=h  – стала Планка, m  і E  – маса та енергія частинки; A  і 
ω  – амплітуда і частота електромагнітної хвилі, n  – показник заломлення 
середовища, c  – швидкість світла у вакуумі. Різниця цих рівнянь полягає лише 
в тому, що в першому випадку маємо справу з хвильовою функцією, квадрат 
якої визначає ймовірність перебування частинки в певній області простору, в 
іншому – з амплітудою електромагнітної хвилі, квадрат якої визначає 
інтенсивність світла в даній точці. Аналогія стає ще більш повною, якщо 
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порівнювати випромінювання не з одиничним електроном, а з потоком, що 
містить статистично велику кількість частинок (у цьому випадку квадрат 
хвильової функції визначає число частинок потоку у даній області простору). 

Основою нашого підходу складають дві аналогії. Перша – між 
відбиттям/проходженням світла на межі двох діелектриків і квантової частинки 
над потенціальним бар’єром (у цьому випадку коефіцієнту прозорості бар’єру 
відповідає коефіцієнт пропускання оптичного середовища, зміна висоти бар’єру 
– зміні показника заломлення на межі поділу середовищ). Друга – між 
тунелюванням мікрочастинки під бар’єром та поширенням електромагнітної 
хвилі крізь тонку металеву пластинку або крізь тонкий шар діелектрика за 
умови порушення повного внутрішнього відбиття. При цьому говорять, що 
електромагнітна хвиля “тунелює” з одного середовища в інше так само, як 
електрон з одного потенційного поля (ями) в інше. В обох випадках маємо 
проходження хвилі до “забороненої зони” та її подальше експоненційне 
згасання. Використання базових аналогій у поєднанні з явищем інтерференції 
хвиль дозволяє запропонувати цілу серію аналогічних ефектів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Аналогія властивостей поширення електронів та електромагнітних хвиль  
№ 
з/п 

Профіль 
потенціалу Електрон Електромагнітна хвиля 

1. Потенціальна 
яма кінцевої 
ширини 

відбиття/проходження 
над ямою 

відбиття/проходження та моди 
Фабрі-Перо у повітряному 
зазорі між діелектриками 

2. Бар’єр 
кінцевої 
ширини 

відбиття/проходження 
над бар’єром 

відбиття/заломлення та моди 
Фабрі-Перо для тонких 
діелектричних пластинок 

тунелювання під 
бар’єром 

прозорість тонких металевих 
плівок, порушення повного 
внутрішнього відбиття світла 

3. Яма між 
двома 
бар’єрами 

резонансне тунелювання прозорість інтерферометрів 
Фабрі-Перо 

4. Послідовність 
однакових 
бар’єрів або 
ям 

багатократне 
розщеплення 
стаціонарних рівнів 
енергії 

багатократне розщеплення 
резонансних полос пропускання 
у пов’язаних мікрорезонаторах 

 

Так, зокрема, квантове резонансне тунелювання (проходження 
мікрочастинки крізь два потенціальних бар’єри за певних співвідношень між її 
енергією і параметрами бар’єрів) знаходить природне пояснення на прикладі 
мод Фабрі-Перо в оптичному інтерферометрі, що складається з паралельних 
металевих дзеркал. Моди Фабрі-Перо тонкого шару повітря між двома 
діелектриками відразу вказують на поширення частинки за відсутності відбиття 
не тільки над бар’єром, але й над ямою. У всіх випадках квантове явище 
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виявляється наслідком інтерференції хвиль, що відбиваються або проходять 
крізь перешкоди. Зазначимо, що ці квантово-механічні ефекти традиційно 
вважають яскравим проявом відсутності наочності квантової механіки, у 
зв’язку з чим є досить складними для розуміння навіть студентами фізичних 
спеціальностей університетів, не кажучи вже про технічні й педагогічні виші. 
Таким чином, наведені вище аналогії можуть підвищити ефективність навчання 
квантової механіки у вищій школі. Історичний аспект зробить відповідний 
навчальний матеріал різноманітнішим, дозволить ознайомити студентів з 
історією фізичної науки, першоджерелами, особистостями її видатних 
представників. На нашу думку, застосування методу аналогій у даному випадку 
є не тільки оптимальним, але й дозволяє вирішити відразу кілька освітніх 
завдань: надати наочності квантовим явищам, поліпшити якість їх сприйняття й 
розуміння, поглибити знання студентів, розвинути їх творче мислення.  

Систематизація та узагальнення відповідної науково-методичної 
інформації дозволило представити їх у вигляді педагогічної моделі (рис. 1). 
Розроблена педагогічна модель містить три блоки: теоретичний, змістовно-
процесуальний та діагностичний. Теоретичний блок моделі визначальний, 
системотвірний, оскільки зумовлює функції усіх інших. Його зміст складають 
методологічні підходи, організаційно-педагогічні умови, загальнодидактичні та 
специфічні принципи навчання. У ньому закладена загальна мета реалізації 
моделі – всебічний розвиток особистості майбутнього вчителя фізики засобами 
навчальної дисципліни та набуття ним предметної компетентності.  

Змістовно-процесуальний блок моделі складає модульна навчальна 
програма курсу квантової механіки у вищій школі. У ньому обо’вязково 
розглядаються задачі про рух мікрочастинки крізь потенціальний бар’єр, над 
ямою, процес тунелювання, резонансного тунелювання та їх оптичні аналогії. 
Математичне розв’язання цих задач з використанням оптичних аналогій 
складає “ядро” змістового компоненту моделі та виступає її відмінною 
особливістю.  

Процесуальний компонент утворюють етапи діяльності з проведення 
аналогій: структурування навчального матеріалу квантової механіки з метою 
виявлення відповідних тем, де можливо застосування методу аналогій, 
виділення елементів повторення програмного матеріалу з оптики, формування 
проблемної ситуації, що може виходити з математичного розв’язання задачі та 
її графічного представлення. 

Діагностичний блок представлений критеріями, показниками і рівнями 
сформованості окремих компонентів предметної компетентності студентів 
щодо засвоєння ними основ квантової механіки з використанням оптичних 
аналогій. Він містить систему засобів контролю та управління навчально-
пізнавальної діяльності студентів з її обов’язковою рефлексійною оцінкою та 
аналізом. Розроблену педагогічну модель можна використовувати в класичних, 
технічних і педагогічних ВНЗ; під час викладання спецкурсів фахівцям у галузі 
фізики напівпровідників, мікро- та наноелектроніки. У спрощеному вигляді її 
можна також адаптувати для студентів гуманітарних спеціальностей вищої 
школи, які вивчають концепції сучасного природознавства. 
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Рис. 1. Педагогічна модель навчання квантової механіки  
з використанням оптичних аналогій 
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Анотація. В статті висвітлено особливості начально-пізнавальної 

діяльності учнів старших класів з фізики в аспекті компетентнісного підходу. 
Наведено рекомендації для вчителів стосовно організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів з фізики в аспекті компетентнісного підходу. 

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, фізика, учні старших 
класів, компетентнісний підхід. 

Abstract. In the article describes the feature of educational-cognitive activity of 
senior pupils in the process of study of physics in the context of competence 
approach. Work includes recommendations for teacher on the organization of 
educational-cognitive activity of pupils in the process of study of physics in the aspect 
of competence approach. 

Key words: educational-cognitive activity, senior pupils, physics, competence 
approach.  

Сучасна школа має ефективно допомагати учневі в розкритті, розвитку та 
реалізації його особистісного потенціалу, здібностей, досягненні життєвого 
успіху. Компетентнісно спрямована освіта передбачає внесення істотних змін у 
змістову, технологічну, виховну, управлінську архітектоніку української 
школи. Маємо на увазі не лише оновлення змісту освіти, але й докорінні зміни 
в навчально-виховному процесі, освітніх технологіях. Варто відмітити, що у 
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науковій та методичній літературі не повною мірою відображаються 
особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів старшої школи 
на засадах компетентнісного підходу.  

Метою статті є визначення особливостей начально-пізнавальної діяльності 
учнів старших класів з фізики в межах компетентнісного підходу.  

Різні аспекти навчання, навчальної та навчально-пізнавальної діяльності 
розглядалися у працях Ю.К.Бабанського, П.І.Підкасистого, І.Ф.Харламова, 
Г.І.Щукіної, М.М.Скаткіна, Л.С.Виготського, М.М.Махмутова та багатьох 
інших. 

Основою навчально-пізнавальної діяльності, на думку М.Махмутова, є 
діяльність учнів, яка спрямована на усвідомлення ними загальних інтересів і 
потреб як єдиної групи, визначення необхідних засобів та активних дій для 
досягнення усвідомлених цілей [3, с.45] 

Під навчально-пізнавальною діяльністю учнів у навчанні фізики в старшій 
школі ми розуміємо діяльність учнів як її суб’єктів, спрямовану на 
розв’язування практичних задач повсякденного життя і забезпечення безпеки 
життєдіяльності через опанування емпіричним методом для пізнання природи 
та притаманними йому науковими методами дослідження (спостереження, 
порівняння, опис, експеримент, аналіз, синтез), і використання їх для 
самостійного здобуття фізичних знань (понять, законів), необхідних для 
розв’язування поставленої практичної задачі. Ця діяльність повинна бути 
різноманітною, відповідати рівню можливостей учнів та бути спрямованою на 
формування ключових, предметних і загальнопредметних компетентностей. 

Охарактеризуємо детальніше діяльнісні характеристики навчально-
пізнавальної діяльності учнів з фізики. 

Суб’єктом навчання в старшій школі (10 – 11 класи) є учень від 14 - 15 до 
17 років. У віковій психології даний період розвитку особистості називають 
періодом ранньої юності. Це період, під час якого відбувається підготовка 
особистості до життя дорослої людини, її вибору напрямку діяльності та 
виконання відповідальних функцій [2, с.222].  

Основою навчальної діяльності старшокласника є систематизація, 
розширення, доповнення індивідуального досвіду, розвиток самостійності, 
творчого підходу до розв’язання життєвих проблем, уміння аналізувати 
ситуації, приймати рішення [5, с. 259]. 

На думку А.В. Петровського, саме в старшому шкільному віці з’являється 
свідоме ставлення до навчання[4, с.93]. Навчально-пізнавальна діяльність 
починає визначатися мотивами, спрямованими на реалізацію майбутнього, 
усвідомлення своєї життєвої перспективи і професійних намірів, що свідчить 
про спрямованість старшокласників у майбутнє. Старшокласники з інтересом 
вивчають ті предмети, як їм необхідні будуть у подальшому навчанні, в 
професії. Всі інші відходять на другий план.  

Тому під час навчання фізики в старшій школі вчителю варто від 
пояснювально-ілюстративних, авторитарних, технологій навчання більш 
рішуче переходити на технології дослідництва, пошуку, творчого навчання, 
коли на перший план виходить учень, як суб'єкт-діяч, а не суб'єкт-виконавець 
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[1]. При цьому має бути присутня зорієнтованість на власний досвід, на 
пошукову і творчу активність. Адже основне призначення компетентнісного 
підходу полягає у створенні умов для самоорганізації учнем себе і своєї 
діяльності, виявлення і розвитку його творчих можливостей, формування 
власної позиції. 

Враховуючи результати досліджень, пов’язаних із розвитком особистості 
учнів старших класів, вважаємо, що вчителю необхідно керуватися такими 
положеннями під час організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 
фізики в аспекті компетентнісного підходу:  

- з’ясувати і забезпечити готовність учня до діяльності (матеріальна, 
операційна, психологічна готовність); 

- установка на особистісно значущу мету діяльності (мета уроку фізики має 
усвідомлюватися учнем і представляти для нього певну цінність);  

- мотивація навчання повинна будуватися на зв’язку навчання з 
майбутньою діяльністю після закінчення школи; 

- врахування індивідуальних особливостей учнів; орієнтація навчання на 
розвиток обох півкуль мозку учнів; 

- створювати проблемні ситуації, ситуації успіху для кожного учня; 
- підсильність завдань з фізики (на рівнях пізнання – заучування, розуміння 

головного, наслідування, володіння, навичка, уміння, переконання); 
- емоційність та новизна матеріалу; зв'язок матеріалу із життям, 

використання компетентнісно орієнтованих завдань і задач з фізики;  
- залучення учня до діяльності («теоретик» має більше експериментувати, а 

«емпірик» має більше теоретизувати);  
- створення з учнями програм самоосвітньої діяльності з фізики (фрагмент 

розробленої нами такої програми див. у [7]); 
- активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
- регулярно залучати учнів до контрольно-оцінних дій; контроль, 

самоконтроль, рефлексія, які на завершальних етапах переходять до 
самоуправління учня. 

Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що основним суб’єктом 
навчально-пізнавальної діяльності з фізики в старшій школі є учень 14 – 17 
років, основні новоутворення психіки якого розвиваються за умови врахування 
під час компетентнісно орієнтованого навчання особливостей провідної 
діяльності учнів. Отже, результатом навчальної-пізнавальної діяльності в межах 
компетентнісного підходу є сформованість інтегративної якості особистості, що 
дає змогу учню застосовувати здобуті знання і вміння в конкретних ситуаціях 
для розв’язування проблем, що виникають у реальній дійсності. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробленні часткових 
питань методики навчання фізики в старшій школі. 
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Анотація. У статті висвітлено значення тренінгової методики навчання 

у вищій школі. Розглядається структура валеолого-педагогічного тренінгу. 
Визначено особливості організації тренінгової методики навчання у процесі 
вивчення валеології майбутніми вчителями. 

Ключові слова: тренінг, валеолого-педагогічний тренінг, методика. 
Abstract. The article depicts the importance of the training methodical of 

teaching in higher education. The structure of valeological pedagogical training is 
described. The features of organization of the training methodical of teaching in the 
process of study of Valeology by future teachers are determined. 

Keywords: training, valeological pedagogical training, methodics. 
Сучасні умови розвитку українського суспільства висувають нові вимоги 

до системи освіти та виховання молодого покоління. Саме молодь значно 
раніше інших категорій населення відчуває наслідки деформації суспільства, 
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гостро переживає свою соціальну незахищеність, прискорене падіння 
духовності, зростання психічної нестабільності та фізичної слабкості. Перегляд 
стратегії, змісту, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, 
стану здоров’я молоді, який погіршується з кожним роком, вимагає змін у 
ставленні системи освіти до цієї проблеми. Україні необхідне покоління з 
високим рівнем освіченості, культури й здоров’я, здатне сприймати 
загальнолюдські цінності, творчо, продуктивно діяти в будь-якій галузі 
соціальної практики. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття 
особистісного потенціалу студента зумовили виникнення і вдосконалення 
нових валеологічно-обґрунтованих освітніх технологій. Серед таких технологій 
особливе місце займають тренінгові методики навчання, які забезпечують 
ефективне формування в студентів свідомих мотивацій, ставлення, корисних 
життєво необхідних умінь та навичок. 

Реформування змісту вищої освіти відкриває широкі можливості для 
реалізації тренінгових методик у навчанні. Проте аналіз наукової, навчально-
методичної літератури, узагальнення практичного досвіду свідчить, що нині 
така діяльність у вищій школі не має системного поширення та відповідного 
методичного супроводу.  

Останнім часом у працях науковців значна увага приділяється 
впровадженню інноваційних технологій в педагогічний процес професійної 
підготовки майбутніх фахівців, серед яких пріоритетним є тренінг. Так, 
використання навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів-філологів 
схарактеризовано у дослідженні К. Кончович; використанню тренінгів у 
професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики присвячене 
дослідження Я. Сікора; використання тренінгових технологій у формуванні 
педагогічної креативності майбутніх учителів іноземних мов обґрунтовано у 
дослідженні О. Ярової. 

Проте недостатньо висвітленою залишається проблема методики 
застосування валеолого-педпгогічних тренінгів у професійній підготовці 
студентів-біологів. 

Мета дослідження – узагальнити досвіт використання валеолого-
педагогічних тренінгів у процесі підготовки майбутніх педагогів. 

На сьогоднішній день не існує загального визначення поняття «тренінгу». 
Слово «тренінг» (training) у перекладі з англійського означає навчання, 
виховання, тренування, дресирування, спеціальний тренувальний режим. 
Б. Ломов вважає тренінгові технології ефективним засобом психічного 
розвитку людини. С. Страшко розглядає тренінг як організаційну форму 
навчально-виховної роботи, яка, спираючись на досвід і знання її учасників, 
забезпечує ефективне використання різних педагогічних методів, зокрема, 
активних, за рахунок створення позитивної емоційної атмосфери в групі, та 
спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій [2, 
с. 5]. С. Макшанов визначає тренінг як багатофункціональний метод 
цілеспрямованих змін психологічних феноменів людини, групи або організації 
з метою гармонізації професійного та особистісного буття людини [1, с. 4]. 

Безперечно, більшість визначень цього поняття охоплюють саме 
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педагогічний аспект використання тренінгових навчальних методик. Тому 
тренінг є ретельно спрямованим процесом навчання чи поповнення знань, 
відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і 
переконань, який забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між 
собою і тренером. 

У центрі освітньої системи повинні бути інтереси людини, і не тільки 
професійні та інтелектуальні, але і його здоров’я, соціальний і психологічний 
комфорт. Розглядаючи здоров’я людини, фахівці оцінюють у кращому випадку 
роль біологічного компоненту, екологічного чинника, умов праці, побуту, 
дозвілля людини, а не його власну активну діяльність, спрямовану на 
збереження і зміцнення життєвих сил організму.  

Саме під час валеолого-педагогічного тренінгу відбувається реалізація 
практичної складової формування, збереження та зміцнення здоров’я індивіда. 

Валеолого-педагогічний тренінг – це комплексна форма валеологічної 
освіти, що заснована на методології соціально-психологічного тренінгу і 
спрямована на формування здоров’язбережувальної компетентності та 
реацілацію валеологіної культури. 

Навчальний курс «Валеологія» має широкі можливості для застосування 
тренінгових методик. Мета навчального курсу передбачає сформувати свідоме 
ставлення у студентів до свого життя і здоров’я; валеологічну культуру вчителя 
як передумову його адаптації до нової педагогічної парадигми.  

Тренінгові навчальні методики доцільно застосовувати у процесі вивчення 
наступних тем зазначеного курсу: «Екологія та здоров’я», «Духовний світ 
людини та її здоров’я», «Соціальні умови здоров’я людини», «Статеве 
виховання як основа формування здорової сім’ї та профілактика хвороб, що 
передаються статевим шляхом». 

Валеолого-педагогічний тренінг складається із трьох логічно-завершених 
частин, кожна із яких має свою структуру. 

І. Вступна частина: 
-.знайомство. Цей етап передбачає створення доброзичливої і 

продуктивної атмосфери. Він проходить у формі самопрезентації чи 
взаємопрезентації учасників. Завдання знайомства полягає у тому, щоб дати 
можливість поліпшити стосунки в групі; 

- зворотній зв'язок. Зазвичай відбувається у формі опитування думок для 
актуалізації опорних знань із теми поточного тренінгу; 

 - виявлення очікувань. Повідомляється тема тренінгу. Реалізація етапу 
здійснюється шляхом фіксування учасниками тренінгу на спеціально 
підготовлених клейких папірцях своїх сподівань від тренінгу. Сподівання 
обов’язково оголошуються; 

-..повторення правил. Реалізація етапу передбачає підтримання 
демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення або повторення 
правил групи. 

ІІ. Основна частина. 
- Теоретичний блок. Передбачає розподіл інформації на 3 групи: 1) 

інформація, яку студенти опрацьовують самостійно під час підготовки до 
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тренінгового заняття. Доцільно використовувати вправи, які допомагають 
з’ясувати рівень знань студентів стосовно проблем, що розглядатимуться на 
тренінгу. Варто використовувати такі методи: інтелектуальна розминка, 
сократична бесіда, опитування думок; 

2) інформація, яку необхідно розглянути коротко і детально обговорити. 
Реалізується шляхом використання інтерактивних презентацій, інформаційних 
повідомлень, міні-лекцій з елементами бесіди; 

3) інформація, яку слід дати для самостійного ознайомлення, у вигляді 
дидактичного матеріалу. Реалізується шляхом використання методів 
самонавчання та взаємонавчання. 

- Практичний блок. Суттєво допомагає закріпити і поглибити знання, 
виробити практичні уміння. Доцільно застосовувати такі методи: моделювання 
життєвих ситуацій, інсценування, рольові ігри, керовані дискусії і дебати, 
розбір конфліктів, метод «лабіринту дій». 

- Допоміжні вправи: об’єднання в групи; руханки (вправи на зняття 
м’язового та психологічного напруження).  

ІІІ. Заключна частина включає наступні етапи: перевірка очікувань; 
релаксація; процедура завершення тренінгу. 

Висновок: тренінгове навчання сприяє гнучкості організації начального 
процесу, уможливлює самореалізацію студента, розвиток його інтелектуальних 
та практичних умінь, вольових якостей і творчих здібностей. Перспективи 
подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо у вивченні й узагальненні 
позитивного досвіду щодо використання тренінгових навчальних методик у 
процесі вивчення навчальних дисциплін біологічного циклу. 
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Аннотация. В работе рассматриваются цель и особенности учебного 
предмета «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
его практическая направленность.  
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образовательные ресурсы, учебная компьютерная презентация. 

Abstract. In this paper we describe the purpose and features of a subject 
«Information technologies in professional activity». 

Key words: Information technology, digital educational resources, educational 
computer presentation. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для будущих учителей является освоение 
новых методов преподавания, основанных на применении современных 
информационных и коммуникационных технологий.  

Задачами освоения дисциплины является овладение системой знаний о 
современных информационных технологиях; формирование представлений о 
принципах использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; развитие умений осваивать, проектировать и 
использовать информационные технологии в будущей профессиональной 
деятельности. 

Использование адекватных целям урока и уровню подготовки учеников 
современных технологий преподавания школьного предмета способствует не 
только успешному усвоению дисциплины, но и формированию 
взаимодействия, сотрудничества между учителем и учениками, что оказывается 
таким важным моментом в современных социокультурных условиях. [2] 

Изучая раздел дисциплины «Использование информационных и 
коммуникационных технологий для построения открытой системы 
образования» студенты находят в сети Интернет требования и критерии оценки 
качества учебной презентации, которую будущий учитель может использовать 
в качестве дидактического материала в своей работе с учениками. 
Рекомендуется изучение научных статей и автореферата диссертации 
Волгоградского учёного к.п.н. Бобровской Л.Н. «Учебная компьютерная 
презентация в обучении информатике как средство реализации методической 
системы учителя», а так же работ других авторов по данной проблематике. 
Будущие учителя учатся умению анализировать и выделять наиболее важные 
для работы педагога критерии учебной презентации при создании учебных 
материалов к уроку. Далее происходит анализ нескольких презентаций по 
учебному предмету своей специальности или направления. Для этого 
рекомендуется пользоваться ресурсом Единой коллекции Цифровых 
образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/. Студенты производят 
экспертную оценку качества двух учебных презентаций по выбранным ими 
критериям.  

По разделу дисциплины «Информационные образовательные ресурсы 
учебного назначения, их дидактические функции, проектирование, разработка и 
использование в образовательном процессе информационных ресурсов 
учебного назначения» будущие учителя, опираясь на выделенные критерии, 
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самостоятельно создают учебную презентацию по учебному предмету своей 
специальности в одной из программ презентаций. Для своих занятий мы 
используем ресурс web2.0 – облачные технологии создания презентаций 
prezi.com. Это позволяет студентам объединяться в группы по 
профессиональным интересам, при необходимости совместно работать над 
учебной презентацией, творчески подходить к структуре самой презентации, 
использовать рисунки, текст, анимации, вставлять видеоролики, 
организационные диаграммы, изменять видеопереходы между слайдами 
презентации. Данный ресурс позволяет загружать созданный документ с 
любого компьютера, имеющего выход в Интернет.  

По следующему разделу дисциплины «Образовательные информационные 
технологии и среда их реализации» студенты выполняли задание по созданию 
учебных тестов в одной из существующих тестовых оболочек. Нами была 
выбрана система программ для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа их результатов MyTest. Будущим учителям было 
дано следующее конкретное задание: «Создайте тест по самостоятельно 
выбранной теме школьного учебного предмета, состоящий из 12 вопросов (по 2 
вопроса на каждый из типов теста)». Типы тестов предлагались в зависимости 
от возможностей  программы MyTest: - одиночный выбор, - множественный 
выбор, - указание порядка, - сопоставление, - ручной ввод текста, - да-нет. 

Также необходимо было поменять настройки созданного ими теста: 
1. Сделать вывод полного отчёта для ученика по результатам теста. Для 

этого В MyTest Editor необходимо зайти в меню Параметры теста - 
Разрешить, запретить – отметить команду Показывать подробный отчёт 
тестируемому. 

2. Ввести свой Заголовок теста. В MyTest Editor в меню Параметры теста – 
Заголовок – автор – название ввести название созданного теста и свои 
фамилию, имя.  

3. Выставить ограничение по времени при ответе на тест. В MyTest Editor 
открыть созданный тест и на каждом задании выставить время, предполагаемое 
для ответа ученика.  

4. Ввести своё приветствие для ученика перед началом тестирования. В 
MyTest Student в меню Настройка – Параметры – Список – Своё 
приветствие – Сохранение параметров – Сохранить настройки сейчас. 
После нажатия учеником кнопки Начать тест выводится текст вашего 
приветствия. 

Следующее задание по указанному выше разделу – создание учебных 
кроссвордов в программе HotPotatoes. Приведём для примера часть задания, 
которое получает студент на занятии по данной теме: 

1. После запуска программы, выбираем JCross на экране или в меню 
HotPotatoes, при этом откроется рабочее окно этого блока программы. 

2. Вводим название кроссворда в поле Titile (Название). 
3. Размещаем слова в кроссворде (создаем сетку кроссворда). Возможны 

два способа размещения слов - вручную и автоматически. При размещении 
слов вручную в упражнении JCross положение слов в сетке определяется 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 97 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

пользователем: слова буква за буквой вводятся в поле кроссворда и остается 
только ввести определения к словам. При автоматическом размещении слов все 
слова вводятся списком в поле ввода слов в окне Автоматическое создание 
сетки, а затем программа подбирает варианты их размещения. 

Кроме данного задания студенты изготавливают в электронном виде 
дидактический раздаточный материал к выбранной ими теме в виде буклета в 
программе публикаций Publisher. 

По разделу дисциплины «Дистанционные технологии в образовании как 
средство расширения информационного образовательного пространства» 
студентами разрабатывается итоговое задание, включающее все созданные ими 
дидактические материалы: учебную презентацию, тесты, кроссворды, буклеты. 
Цель данного задания – описать дистанционный учебный курс для 
преподавания определённой темы школьного предмета. Для этого определяется 
тема, цель курса, задачи курса – обучающие, воспитательные, развивающие, 
описываются созданные средства – дидактические материалы, помогающие 
этот курс усвоить, педагогические методы, с помощью которых происходит 
обучение курсу. Разработанный дистанционный курс по желанию студентов 
размещается на платформе Moodle сайта ВГСПУ (в системе управления 
курсами).  

Описанные задания помогают обучить будущего педагога умениям 
оценивать учебный материал, нашедший отражение в сети Интернет, создавать 
на основе сервисов Интернета собственные продукты образовательного 
назначения, развивают умения осваивать, проектировать и использовать 
информационные технологии в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается пример реализации 

модульно-рейтинговой системы оценки знаний и умений студентов в процессе 
изучения дисциплины «Математический анализ». Проведен анализ 
результатов внедрения балльно-рейтинговой системы в учебный процесс. 
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Abstract. In this paper we consider the example of the module-rating system of 
evaluation of knowledge and skills of students in the study of discipline 
"Mathematical analysis". The analysis of the results of the implementation of point-
rating system in the educational process. 

Key words: methods of teaching in higher mathematics, module-rating system of 
students' knowledge. 

Любые изменения в организации учебного процесса должны быть 
направлены на повышение качества подготовки специалистов, исходить из 
имеющихся традиций и опыта Российской высшей школы и вместе с тем 
учитывать проводимые современные реформы в образовании [1], [2].  Если не 
снижать планку требований, определяющую качество высшего 
профессионального образования, необходимо изменять стиль и формы работы с 
имеющимся реальным контингентом студентов.  

В настоящее время традиционная система оценки знаний, базирующаяся 
на итоговом контроле в форме экзамена или зачета, не стимулирует в 
достаточной мере именно систематическую работу студентов в течение   
семестра. При отсутствии или недостаточности постоянного контроля в 
процессе изучения дисциплины, на экзамен ложится  чрезмерная нагрузка. Для 
студентов первого курса эта нагрузка может оказаться попросту непосильной. 
В то же время оценка, получаемая студентом на экзамене, в определенной 
степени зависит от ряда случайных факторов. При такой системе нет 
достаточной дифференциации в оценивании знаний, умений и навыков 
обучающихся,  так же практически отсутствует здоровое соревнование между 
студентами во время обучения. Эти и ряд других соображений побуждают 
преподавателей, по опыту многих зарубежных и отечественных вузов, 
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обратиться к модульно-рейтинговой системе оценивания знаний и умений 
студентов. 

В настоящей статье приведен пример реализации этой системы в процессе 
изучения дисциплины «Математический анализ». В тех временных рамках, 
которые диктует современный учебный план бакалавра, целесообразно глубоко 
изучить основы этого непростого раздела высшей математики, рассмотреть три 
основных модуля дисциплины: «Введение в анализ», «Дифференциальное 
исчисление» и «Интегральное исчисление». Так же студентам предлагается 
рассмотреть приложения теории пределов к исследованию функций на 
непрерывность, приложения производной к исследованию поведения функций 
и к вычислению пределов элементарных функций, приложения определенного 
интеграла к решению геометрических и физических задач. 

При построении модульно-рейтинговой карты изучения данной 
дисциплины основной целью можно назвать стимулирование систематической 
повседневной работы студентов над теорией и над решением задач. Для 
изучения любых математических дисциплин очень важна именно постоянная 
работа без «пробелов», так как в математике каждый последующий факт 
основывается на предыдущем, и как нельзя научить школьника делению, если 
он не усвоил таблицу умножения, так и нельзя научить студента вычислять 
неопределенные интегралы, если он не усвоил правило дифференцирования 
сложной функции. Среди целей введения модульно-рейтинговой системы 
оценивания знаний студентов еще можно выделить следующие: повышение 
состязательности в учебе, так как видно реальное место, которое занимает 
студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами; создание 
объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения 
(магистратура, аспирантура), необходимых при обучении в рамках уровневой 
системы; повышение мотивации студентов к освоению профессиональных 
образовательных программ на базе более высокой дифференциации оценки 
результатов их учебной работы; снижение роли случайностей при сдаче 
экзамена. 

В основу разработки модульно-рейтинговой системы положены принципы, 
в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в 
ходе контроля в течение всего учебного семестра. Настоящая система оценки 
успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных 
точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения 
дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса математического 
анализа на ряд самостоятельных, логически завершенных модулей (но их 
нельзя изучать изолированно друг от друга, а только последовательно) и 
проведение по ним контрольной акции. 

Приведем таблицу видов контроля, которая была предложена студентам 
(табл.1). Здесь к обязательным формам самостоятельной работы относились 
практические и теоретические домашние задания после каждого практического 
занятия. В качестве специальных форм самостоятельной работы по выбору 
студента предлагалось, например, подготовить «Альбом кривых»; выполнить 
тест, включающий в себя практические задачи и элементы теории; решить 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 100 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

несколько заданий повышенной сложности и некоторые другие. Здесь можно 
отметить, что все предлагаемые задания в равной степени выбирались 
студентами. Это говорит о том, что учащиеся не ждали, когда кто-то выполнит, 
скажем, «Альбом кривых» на максимальное количество баллов, чтобы затем 
его «срисовать», а выбирали выполнение нескольких задач повышенной 
сложности, и с успехом справлялись с такого рода заданиями. Контрольным 
мероприятием по каждому из трех модулей являлась итоговая работа, на 
которую выносился весь программный практический материал, рассчитанная 
на два академических часа.  

Таблица 1 
Виды контроля знаний по модулям дисциплины 

Вид контроля min max 
Модуль 1. Введение в анализ   
Текущий контроль по модулю: 10 16 
      Аудиторная работа 2 5 
      Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 5 
      Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студ.) 6 6 
Контрольное мероприятие по модулю 10 20 
Промежуточный контроль 20 36 
Модуль 2. Дифференциальное исчисление   
Текущий контроль по модулю: 9 14 
      Аудиторная работа 3 6 
      Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 4 
      Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студ.) 3 4 
Контрольное мероприятие по модулю 9 18 
Промежуточный контроль 18 32 
Модуль 3. Интегральное исчисление   
Текущий контроль по модулю: 9 14 
      Аудиторная работа 3 6 
      Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 4 
      Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студ.) 3 4 
Контрольное мероприятие по модулю 9 18 
Промежуточный контроль 18 32 
Промежуточная аттестация (экзамен):  
56 – 70 баллов –  «удовлетворительно» 
71 – 85 баллов –  «хорошо» 
86 – 100 баллов – «отлично» 

56 100 

 
По этой таблице на первый взгляд формальный подсчет максимального 

количества баллов по контрольным работам дает 56 - «удовлетворительно» в 
итоге. Но за счет того, что существует минимальный проходной балл по 
каждому виду деятельности (аудиторная работа в течение семестра, все виды 
самостоятельной работы) получить экзаменационную оценку только за 
выполнение контрольных мероприятий по каждому модулю не представляется 
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возможным. В реальном учебном процессе такого никогда и не получится, 
потому что заработать высший балл за аудиторную контрольную работу, 
скажем, по «Интегральному исчислению», сможет лишь тот студент, который 
трудился над вычислением интегралов систематически, активно работал на 
лекциях и практических занятиях, а не просто их посетил. 

Приведем некоторые вполне объективные результаты внедрения 
модульно-рейтинговой системы. Во-первых, удалось существенно 
активизировать работу студентов в семестре и обеспечить контроль этой 
работы со стороны преподавателя. Всем известная пословица «От сессии до 
сессии живут студенты весело» для большинства первокурсников не работала. 
Во-вторых, были созданы все условия для непрерывного мониторинга учебного 
процесса по конкретной дисциплине. Здесь важно для учащихся следующее – 
чтобы иметь хороший балл, все задания надо выполнять не только хорошо, но и 
вовремя. В-третьих, что сейчас тоже оказывается немаловажным, родители 
могут быть обеспечены непрерывной информацией о состоянии учебных дел 
первокурсника. И, наконец, в рамках данной системы в принципе снимается 
проблема «сессионного стресса», так как экзаменационная оценка может быть 
выставлена на уже последнем занятии, если студент получает достаточную 
сумму баллов. 

В заключение отметим, что и при наличии модульно-рейтинговой системы 
оценки знаний, студент, который изначально не стремится к знаниям, не будет 
нормально учиться, это понятно. С появлением баллов основная часть 
заинтересованных в знаниях учащихся получают объективную оценку текущей 
учебной работы, которую они выполняют. К тому же, по окончании семестра 
сводные рейтинг-листы находятся в открытом доступе, так что все могут 
увидеть, какую позицию по данной дисциплине занимает каждый студент в 
группе, а быть лидером и занимать высшую ступеньку рейтинга всегда 
престижно. 
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Аннотация. В работе рассматривается сравнительный анализ 

результатов участия студентов в научно-исследовательской работе вуза. 
Ключевые слова: изучение активности участия студентов в научно-

исследовательской работе, мотивация участия в научных исследованиях, цель 
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Abstract. In this paper we describe the use of comparative analysis of students' 
participation in the research work of the university. 

Key words: study of active participation of students in research work, 
motivation to participate in research, the purpose of scientific research.  

Многолетний опыт работы в вузе показывает, что в последние годы 
научно-исследовательская работа студентов в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования организована не лучшим образом, 
значительная часть студенческого контингента отошла от активного участия в 
научной работе и научно-техническом творчестве, в том числе из-за 
недостаточности средств в вузах на эту деятельность, нехватки ресурсов на 
поддержание и развитие ее материально-технического оснащения и 
стимулирование ее участников, что значительно ослабило влияние этого 
фактора на их профессиональное становление, поэтому у значительной части 
студентов за время обучения не сформированы умения исследовательской 
деятельности. В то же время, важность проблемы формирования 
исследовательских умений студентов подтверждает анализ большого числа 
профессиограмм специалистов разных направлений, в которые включены 
умения формулирования и решения проблем, системного анализа, 
абстрагирования, формализации и др. [1] 

Целью исследования является изучение активности участия студентов в 
научно-исследовательской работе в процессе обучения в университете. 

Для проведения исследования была разработана анкета, содержащая 
вопросы, позволяющие установить мотивацию и участие студентов в научных 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 103 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                              

исследованиях. 
Ранее мы проводили анкетирование студентов 2 курса лечебного 

факультета (108 человек), в этом году провели опрос этих же респондентов (113 
человек), но уже обучающихся на третьем курсе. 

В ходе исследования с последующей обработкой результатов и анализом 
ответов установлено, что наблюдается снижение интереса студентов к научно-
исследовательской работе. 

Если на втором курсе 87% студентов занимались научными 
исследованиями, то на третьем курсе лишь 70% ответили на этот вопрос 
утвердительно. В качестве пояснения многие студенты, ответившие 
отрицательно, указали на трудоемкость и увеличение временных затрат 
учебного процесса. 

Основной мотивацией для занятий научно-исследовательской работой на 
втором курсе студенты указывали возможность освобождения от экзаменов – 
55%, любознательность и использование полученной информации для 
дальнейшей работы – 45% и использование информации для учебных целей – 
33%.  

На третьем курсе уже половина студентов основной мотивацией считают 
использование полученной информации для дальнейшей работы, 42% 
мотивированы возможностью освобождения от экзамена, 31% - 
любознательностью и 13% - использованием полученной информации в 
учебных целях. 

Очевидно, что на третьем курсе студенты уже более сориентированы на 
свою будущую профессиональную деятельность в отличие от более 
«незрелого» второго курса. 

При этом на втором курсе лечебного факультета большинство из 
опрошенных реализовали свою научно-исследовательскую деятельность через 
выполнение курсовых работ – 60%: 49% студентов посещали кружки, 40% 
занимались исследовательской работой, 35% самостоятельно изучали научную 
литературу и 13% работали в лабораториях. 

При анализе анкет студентов, обучающихся уже на третьем курсе, 
отмечается снижение этих показателей: 53%, 39%, 28% и 11% соответственно. 

63% и 54% студентов на втором и третьем курсе соответственно ответили 
утвердительно, в то время как 34% и 41% соответственно не достигли 
поставленных целей, а 3% и 5% соответственно отметили, что достигнутый 
результат отличается от намеченного. 

60% студентов на третьем курсе ответили негативно и только 40% считают 
свои работы перспективными в плане дальнейшей деятельности. Они 
утверждают, что их работы (курсовые, исследовательские) являются взаимно 
дополняемыми, формируя в итоге целостный результат. 

В отличие от этих данных, на втором курсе 46% студентов ответили на 
представленный вопрос негативно и 54% дали положительный результат, по-
видимому, еще слабо зная все сложности выполнения научно-
исследовательской работы. 

Большинство студентов на втором и третьем курсе указали главным 
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достоинством человека, увлеченного наукой, саморазвитие и получение новой 
необходимой информации – 64% и 52% соответственно, карьерный рост 
указали 5% и 3% соответственно. Среди недостатков 38% и 32% 
соответственно приходится на отсутствие свободного времени, 6% и 3% 
студентов говорят о низкой материальной обеспеченности научного труда. 

На втором курсе 34% студентов указали, что хотели бы добиться развития 
в дисциплинах клинического профиля, из них 18% хирургического и 16% 
терапевтического профиля, 31% - по теоретическим дисциплинам, 33% не 
определились и 2% говорят о научной деятельности не медицинского профиля. 
На третьем курсе 46% студентов хотят добиться развития в дисциплинах 
клинического профиля, из них – 23% хирургического и 23% терапевтического 
профиля, 9% - по теоретическим дисциплинам, 41% еще не определились и 4% 
говорят о научной деятельности не медицинского профиля. 

Очевидно, что такое смещение акцентов связано с тем, что студенты стали 
изучать большое количество различных клинических дисциплин. 

92% и 87% студентов на втором и третьем курсе соответственно 
предлагают активную популяризацию науки, главным образом. Через СМИ и 
адекватное материальное обеспечение. 

На необходимость науки для практикующего врача указали 84% и 81% 
студентов на втором и третьем курсе соответственно, в то же время, 16% и 19% 
анкетируемых соответственно, считают ее делом излишним, отвлекающим 
врача от основной работы. Кроме того, по мнению опрошенных, врач получает 
необходимые знания в процессе работы, а активная научная деятельность 
отвлекает от основной работы. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено 
неоднозначное отношение и качественное изменение во взглядах студентов на 
научную деятельность в процессе длительного обучения в университете. 
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Аннотація. У статті розглядаються алгоритми побудови третього виду 

предмету за двома заданими та обґрунтовуються необхідні умови для 
успішного виконання завдання. 

Ключові слова: креслення, вид, проекція. 
Abstract. In this article is reviewing algorithm of building the third view of an 

object using two existing and founds conditions for achievement of a task. 
Key words: drawing, view, projection. 
Вступ. Креслення – одна з навчальних дисциплін, що складають основу 

загальноінженерної освіти. Це не тільки засіб спілкування інженерів, 
конструкторів, – це фундамент графічної культури людини, що живе в 
сучасному техногенному світі. 

Основною метою курсу креслення є формування в учнів умінь і навичок у 
читанні й виконанні креслень, у формуванні в них раціональних прийомів 
самостійної діяльності, іншими словами, відбувається залучення в активну 
роботу мислення, уяви, пам’яті та органів чуття школяра. Курс креслення 
формує у людини аналітичні та творчі компоненти мислення та є основним 
джерелом розвитку статичних і динамічних просторових уявлень. 

Виклад основного матеріалу. У практичній роботі нерідко доводиться 
будувати додаткові види, тобто до наявних проекцій додавати нові. Так 
роблять, наприклад, при деталюванні складальних креслень. Побудова 
відсутніх видів – корисна вправа, вона сприяє розвитку просторових уявлень, 
навчає розуміти креслення при мінімальній кількості видів. Це зумовлює 
наявність задач такого типу в шкільному курсі з креслення та дисципліни 
«Нарисна геометрія та інженерна графіка» у вищих навчальних закладах. 

На кресленні може бути відсутнім вид зліва, зверху або спереду – головний 
вид. У всіх випадках робота з побудови відсутнього виду проводиться за 
наступним алгоритмом [1,2].  

1..За заданими видам аналізують геометричну форму деталі та її 
симетричність. Представляють наочне зображення деталі (його можна 
намалювати) 

2. За наочним зображенням деталі встановлюють контури відсутнього виду 
й аналізують його графічний склад 

3. Виконують побудову відсутнього виду на кресленні, використовуючи 
зовнішню або внутрішню координацію. 

4. Наносять розміри. Обводять креслення. 
Перші два кроки алгоритму складають аналітичний етап роботи, від 

успішного виконання якого залежить правильність рішення задачі. 
Приступаючи до побудови третього виду предмета, потрібно спочатку добре 
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уявити його форму за двома даними. При цьому обов’язково розглядати обидві 
проекції одночасно. Розгляд однієї проекції може призвести до серйозних 
помилок, так як одна проекція не визначає форми деталі. Корисно, після того як 
форма деталі в уяві склалася, виконати її малюнок. Після того як форма деталі 
повністю зрозуміла, можна приступати до побудови відсутньої проекції. 

Розглянемо етапи побудови виду використовуючи зовнішню 
координацію (рис1.). 

1. Будують габаритний прямокутник відсутнього виду, використовуючи 
постійну пряму, і проводять осі симетрії. 

2. Будують видимі обриси зображення деталі на недостатньому вигляді за 
допомогою ліній зв’язку. 

3. Будують невидимі контури зображення деталі за допомогою ліній 
проекційного зв’язку. 

 
Рис.1 Побудова виду з використанням зовнішньої координації 

 
Побудова відсутнього виду використовуючи внутрішню координацію 

складається з наступних етапів (рис.2) 
1. Будують габаритний прямокутник і проводять у ньому осі симетрії: 
- проводять лінії проекційної зв’язку з одного із заданих виглядом, що 

визначають один з розмірів габаритного прямокутника; 
- вибирають опорну точку; вимірюють на другому заданому вигляді 

другий розмір габаритного прямокутника;  
- будують габаритний прямокутник відсутнього виду від опорної точки; 
- проводять вісь симетрії. 
2. Будують видимі контури зображення відсутнього виду від опорної 

точки: нижнього геометричного тіла та верхнього геометричного тіла. 
3. Будують видимі контури зображення відсутнього виду від опорної 

точки: нижнього геометричного тіла та верхнього геометричного тіла. 

 
Рис.2 Побудова виду з використанням внутрішньої координації 
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Цю задачу можна було вирішити побудовою проекцій точок, які потім 
з’єднати прямими лініями. До такого способу зазвичай вдаються при побудові 
окремих елементів деталі, коли виникають труднощі. Усю деталь будувати по 
точках недоцільно [3]. 

Висновки. Приступаючи до вирішення завдання, необхідно прочитати 
креслення предмету, заданого двома видами. При читанні креслення учень 
повинен уявити собі геометричні форми моделі. Для цього спочатку необхідно 
навчитися викреслювати прямокутні проекції моделей з натури. Тільки після 
цього можна приступити до побудови третього виду предмета, застосовуючи 
зовнішню або внутрішню координацію. 
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Аннотация. В работе рассматриваются цели, назначение, содержание и 

роль дисциплины «Экономическая информатика» в профессиональной и 
методической подготовке бакалавров направления «Экономика». 

Ключевые слова: стандарт, компетенция, базовые информационные 
технологии, экономическая информатика, бакалавр экономического 
направления. 

Abstract. In this paper we consider the goal, purpose, content and role of 
discipline «Economic Informatics» in professional and methodical preparation of 
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bachelor’s direction «Economics». 
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economic direction. 
Основной задачей методической подготовки бакалавров экономического 

направления является обучение студентов как организаторов грамотной 
эксплуатации технических и программных средств, привитие им навыков в 
подготовке документов и бизнес/маркетинговых планов в качестве экономиста.  

Профессиональная подготовка будущих экономистов заключается во 
владении методами решения профессиональных задач с помощью 
информационных технологий, в развитии интуиции, так называемом 
профессиональном чутье. Такие профессиональные качества всегда ценились в 
специалистах, а к настоящему времени их роль в связи с широким внедрением 
компьютерной технологии еще более возросла. Необходимо научить их 
творчески использовать информацию для принятия компетентных решений с 
учетом экономических, экологических, нравственных и эстетических аспектов 
в процессе своей профессиональной деятельности [1, с. 41].  

Освоение профессиональных компетенций по экономическому 
направлению требует знаний, умений и навыков применения компьютерных 
информационных технологий. Любая информационная технология должна 
рассматриваться как средство обеспечения основного вида деятельности. 
Поэтому изучение таких дисциплин, как, например, «Эконометрика», 
«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», невозможно без освоения 
информационных технологий. При этом каждый абитуриент, поступая в вуз, 
уже должен обладать базовыми знаниями и практическими навыками по 
применению компьютера к решению учебных задач [2, с. 24-25]. 

В учебные планы подготовки бакалавров экономического направления 
включена дисциплина «Экономическая информатика», которая изучается на 
первом курсе в первом семестре в объеме 54 аудиторных часов. Цель этой 
дисциплины – дать студентам знания в области экономической информатики и, 
в частности, о техническом и программном обеспечении работы экономиста. 
Назначение дисциплины – первоначальное знакомство студентов с 
техническим и программным обеспечением используемым экономистами, 
формами и методами использования их в различных сферах их деятельности. 

Содержание дисциплины распределяется между практической и 
самостоятельной частями на основе принципов преемственности и 
дополнительности. Дисциплина предусматривает практические занятия в 
форме лабораторных работ по темам, рассмотренных ранее нами в статьях [3, 
4]. Все лабораторные работы выполняются с использованием различной 
техники при непосредственном выходе в глобальную компьютерную сеть 
Internet. Тематика и задания лабораторных работ подобраны таким образом, что 
они направлены на решение различных задач, возникающих в процессе работы 
экономиста или менеджера. 

В процессе изучения дисциплины  считаем целесообразным проводить 
текущие контрольные мероприятия, используя следующие виды контроля: 

• Текущий – проводим по каждой теме дисциплины. Основная черта 
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данного вида контроля – систематичность его проведения и прозрачность 
результатов. Контролирующая деятельность в рамках данного вида 
осуществляется планомерно на каждом лабораторном занятии – студенты о ней 
предупреждены заранее и имеют возможность ознакомиться с вопросами, на 
которые им предстоит ответить на том или ином этапе изучения содержания 
раздела.  

• Рубежный – дает нам представление о качестве освоения материала 
раздела (модуля) дисциплины, позволяет студенту представить уровень 
собственных знаний по предмету и учесть их при подготовке к промежуточной 
или итоговой аттестации. 

• Итоговый – проводим в конце 1 семестра в виде экзамена. 
Цель итоговой аттестации – проверка целостного знания теоретического 

материала дисциплины и сформированности умений по их практическому 
применению. 

Индивидуальная самостоятельная работа (проект) включает в себя шесть 
частей: текстовую, электронную презентацию, базу данных по проекту, таблицу 
на перспективное рабочее место и графики по проекту, бизнес план, маркетинг 
план. Требования по оформлению индивидуального задания (проекта): 

1. Минимальный объем текстовой части - не менее 20 страниц с титульным 
листом. Оформляя работу, студенты должны в обязательном порядке показать 
использование следующих возможностей MS Word:  

• выделение ключевых слов, фраз, абзаца (шрифт, начертание, затенение и 
др.);  

• применение стиля заголовков; нумерация страниц, начиная со 2-ой; 
колонтитулы (верхний - полное имя файла и дата создания; нижний - ФИО и 
место работы);  

• таблицы сложной формы; графические объекты и их автоназвания;  
• 2 сноски и 1 выноска;  
• маркированный и нумерованный списки;  
• автоматически составленное оглавление и указатели;  
• собственный стиль в шаблоне; колоночный текст; разделы; применение 

средства Word Art. 
2. Презентация по текстовой части работы должна включать не менее 20 

слайдов. В ней должны быть показаны такие возможности, как, цветовое 
оформление, анимация объектов, переход слайдов, копирование в слайды 
фрагментов из текстового файла, гиперссылки. 

3. В электронных таблицах необходимо создать пять листов по образцу на 
диске. Задания у каждого индивидуальные. 

4. В базах данных необходимо создать базу данных по образцу на диске, 
которая может использоваться на предприятии или учреждении (в соответствии 
с бизнес планом студента). 

5. В программе Project Expert необходимо создать маркетинг план на 
основе текстового документа создаваемого бизнес плана (текстовая часть). 

Завершаем весь курс созданием и защитой собственного программного 
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средства. Работа – индивидуальное задание сдается на диске на кафедру 
Информатики и дискретной математики. К экзамену допускаются студенты, 
отработавшие практическую часть дисциплины (лабораторные работы по MS 
Word, MS Power Point, MS Excel, MS Access, Project Expert), контрольные 
(индивидуальные) задания по каждой из тем.  

Изучение экономической информатики является обязательной составной 
частью информационной подготовки бакалавров по экономическим 
направлениям. Продолжая многоуровневую информационную подготовку для 
будущих бакалавров экономики на этапе вузовского образования, дисциплина 
«Экономическая информатика» является вузовской вариативной частью цикла 
общих математических и естественно − научных дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО). 
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