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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Заходи для
запобігання поширенню короновірусу COVID - 19 охопили всі сфері життя
українського суспільства. Безпосередньо вплинули і на систему організації
освітнього процесу, зокрема у вищій школі. Перехід на дистанційну форму
навчання передбачав широке впровадження в освітній процес новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). За таких умов орієнтація на

успішний досвід і тренди у цій галузі Європейської системи освіти суттєво
вплинули на оновлення процесу підготовки фахівців в українських освітніх
закладах, у тому числі актуалізували ефективність використання ідей
трендспоттингу для організації навчання. Під трендспоттингом розуміють
напрямок моніторингу, виявлення та вивчення трендів [1, с. 137]. Доцільність
звернення саме до трендспоттингу пов’язана із його орієнтацію не тільки на
передбачення тенденцій, але й на прогнозування можливих змін,
трансформації пріоритетів та потреб. Трендспоттингові технології дозволяють
виявляти тренди на ранній стадії та впливати на їх просування. Це особливо
актуально у світі викликів сьогодення.
Досліджуючи питання сучасних освітніх трендів у сфері вищої освіти, ряд
українських науковців [2; 4; 5] вказує, що забезпечення високої якості освітніх
послуг, які б відповідали світовим стандартам можливе лише за умов
інформатизації освіти, запровадження в навчальний процес інноваційних ІКТ
та креативних організаційних форм навчання. Саме ефективне
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, як зазначають Р.
Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр, «сприяє розвитку мислення, пам’яті, уваги,
спостережливості; формуванню професійно орієнтованих знань, умінь і
навичок; розвитку комунікативних здібностей; формуванню умінь і навичок
приймати оптимальні рішення або пропонувати варіанти їх розв’язку в
надзвичайних ситуаціях; розвитку вміння здійснювати експериментально
дослідницьку діяльність; створенню умов для самооцінки, систематизації та
узагальнення майбутнім кваліфікованим фахівцем одержаної інформації з
метою професійного самовизначення, покращення якості підготовки» [3, с.
24], що вочевидь є пріоритетним завданням сучасного закладу вищої освіти.
Успішність організації дистанційного навчання у ЗВО з використанням
новітніх ІКТ зумовлена, по-перше, інформатизацією як провідним освітнім
трендом; по-друге, о собливостями сучасного студентства як представників
7

«покоління Z», або «цифрового покоління», для якого існування у віртуальному
інформаційному середовищі є абсолютно природним.
Трендспоттинговий аналіз доводить неможливість реалізації завдань
освітніх трендів майбутнього без використання засобів ІКТ у навчанні. Під час
пандемії COVID -19 спостерігаємо активне впровадження в освітній процес
вищої школи різних віртуальних форм навчання, зокрема онлайн-курсів,
онлайн-тренінгів, онлайн-воркшопів, онлайн – коучингів, хакатонів, вебінарів;
використання електронних віртуальних лабораторій, соціальних мереж,
створення платформ спілкування за науковими інтересами, проведення
міжнародних онлайн - конкурсів та ін.
В межах нашого дослідження вирішувалися наступні питання: 1)
проаналізувати вітчизняні наукові розвідки щодо освітніх трендів у сфері
вищої освіти; 2) визначити особливості використання новітніх ІКТ як
освітнього тренду за умов організації дистанційної освіти у ЗВО в Україні під
час пандемії COVID-19.
Методи дослідження. У сучасному світі, що характеризується
процесами швидкої інтеграції та глобалізації, ряд освітніх трендів виходить
на перший
план. Потенціал більшості з них можна ефективно
використовувати і під час організації дистанційного освітнього процесу,
зокрема у закладах вищої освіти. До таких трендів відносимо підтримку
принципів адаптивного навчання як студенто орієнтованого навчання;

використання соціальних медіа в освітньому середовищі (відеоблоги на ютубі,
стрічка фейсбуку тощо); гейміфікацію освіти як використання гри в якості
онлайн-інструмента для створення навчального курсу (головним чином, це
ефективно використовувати для курсів з практичною спрямованістю) та ін.
Досліджуючи проблему новітніх освітніх трендів в організації навчання
у вищій школі в умовах викликів сьогодення, ми використали ряд методів
наукового дослідження. Одним із ключових методів на початковому етапі
дослідження був метод аналізу літератури. Він дозволив з’ясувати зміст
основних понять нашого дослідження, у тому числі освітнього тренду,
інформатизації освітнього процесу у вищій школі, інформаційно
комунікаційних технологій навчання (ІКТ), трендспоттингу, візуалізації,
мережевого спілкування, нетворкінгу та ін. Індуктивно – дедуктивний та
логічний методи дали змогу послідовно розчленувати матеріал дослідження,
проаналізувати ключові аспекти і від окремого перейти до загального.
Використання методу порівняння дозволило порівняти погляди вітчизняних
науковців на проблему нашого дослідження. За допомогою метода синтезу
було визначено практико-прикладні аспекти використання ІКТ під час
організації дистанційного формату освітнього процесу у вищій школі, у тому
числі виявлено особливості ефективного використання окремих засобів ІКТ.
Висновки, результати. Серед основних освітніх трендів в організації
навчання виділяємо використання новітніх ІКТ, особливе місце серед яких
належить інструментам візуалізації. Можна стверджувати, що це зумовлено
низкою певних чинників, а саме: 1) бурхливою цифровізацією усіх сфер
життєдіяльності українського і світового суспільства в умовах карантину і
пов`язаним з цим домінуванням візуальності в різних формах дистанційної
комунікації, зокрема в освітньому процесі; 2) поліфункціональністю самої
візуалізації, що за умов організації дистанційної освіти розглядається не лише
як засіб трансляції наукового знання та структурування, ущільнення,
компресії інформації, а й як підґрунтя для продукування нового теоретичного
знання і відпрацьовування практичних вмінь і навичок.
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До головних освітніх тенденцій відносимо активне використання під час
навчання інтернет-ресурсів, наприклад електронних бібліотек. І не лише
України, а й світу, які під час глобального карантину надають користувачам
необмежений і безкоштовний доступ. Використання різноманітних інтернет
сервісів на зразок хмар слів (сервіси: http://www.tagul.com,
http://www.tagxedo.com, http://wordscloud.pythonanywhere.com/ та ін..),
інтелект-карт (сервіси для їх створення: Free Mind Map
(http://www.edrawsoft.com/freemind.php),
FreeMind
(http://freemind.sourceforge.net), Bubbl.us (https://bubbl.us) та ін.), стрічок
часу
(сервіси:
Dipity
(http://www.dipity.com)
та
ClassTools
(http://classtools.net/education-games-php/timeline), інтерактивні плакати
(найпоширеніші сервіси: www.glogsterEdu.com, http://www.jigsawplanet.com,
http://puzzleit.org).
Слід зазначити, що за таких умов широкого використання освітнього
потенціалу інтернет-середовища в організації навчання у вищій школі
важливим стає питання формування і розвитку культури мережевого
спілкування студентської молоді та нетворкінгу.
Отже, масштабне впровадження дистанційної освіти в освітній процес
вищої школи зумовлює особливу роль у цьому процесі інформаційно

комунікаційних технологій, які виступають інструментом забезпечення
якісного навчального контенту і розвитку практичних професійних навичок
майбутніх фахівців.
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дистанційна освіта
Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Умови
пандемії
COVID 19, зокрема впровадження в Україні карантину,
актуалізували тематику дистанційної освіти. Готовність та налаштованість
вчителів шкіл до
запровадження елементів дистанційної освіти у
викладацькій практиці пов’язані з їх власним досвідом дистанційного
навчання. Зокрема це стосується досвіду підвищення кваліфікації за
допомогою on-line курсів, можливість чого була нормативно затверджена вже
минулого року. Відповідно, актуальним питанням дослідження стає місце
on-line курсів в практиках підвищення кваліфікації вчителів в Україні.
У березні 2020 р. Дослідницьким бюро Sociologist (м. Харків) за участю
авторів було проведене соціологічне дослідження «Ефективність та зручність
онлайн-ресурсів для навчання». Дослідження було виконано на замовлення
Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ “Демократична школа”
та підтримано Європейським центром Вергеланда.
Метою дослідження було оцінити потенціал онлайн-навчання в
освітньому середовищі. Серед основних завдань дослідження були: дослідити
мотивацію вчителів та адміністраторів шкіл до навчання on-line, виявити
зручні канали доступу і окреслити привабливий формат проходження on-line
курсів.
Завдання дослідження вирішувалися за допомогою методів
фокусованого групового інтерв’ю та індивідуальних експертних інтерв’ю.
Об’єктом дослідження стали вчителі середніх навчальних закладів та
представників шкільних адміністрацій.
Географія дослідження включає всі регіони України. Зокрема, фокус групи
були реалізовані в містах Київ, Васильків (Київська область), Івано Франківськ,
Краматорськ (Донецька область), Кременчук (Полтавська область) та Одеса.
Експертні інтерв’ю проведені як в містах, так і в селах: с. Жовтанці
(Львівська область, Кам'янка-Бузький район), с. Озерна (Київська область), с.
П'ядики (Івано-Франківська область, Коломийський район), с. Шкарівка
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(Київська область), а також в містах Київ, Горішні Плавні (Полтавська
область), Запоріжжя, Марганець (Дніпропетровська область), Тернопіль та
Херсон. Безпосередньо за допомогою фокус-групових інтерв’ю
досліджувалися питання щодо досвіду навчання та підвищення кваліфікації,
мотивації до навчання та рівень зацікавленості в ньому, ставлення до
дистанційної освіти. Індивідуальні експертні інтерв’ю концентрували увагу
також на розповсюджених практиках та нових трендах навчання вчителів та
представників адміністрацій шкіл, взаємодії в цьому процесі різних суб’єктів
прийняття рішень.
Серед основних результатів дослідження, отриманих протягом фокус
груп, треба вказати наступні. На сьогодні для більшості вчителів більш
звичним та традиційним для підвищення кваліфікації є очне навчання.
Особливо це стосується вчителів старшого віку та тих, чиї дисципліни не
потребують постійного оновлення навчального матеріалу. Вони працюють
багато років по одній тій самій схемі, і це їх влаштовує.

Дистанційна форма підвищення кваліфікації є новою, і ще немає звички
до такого формату, тому багато хто його не сприймає. Частково так
відбувається тому, що дистанційна освіта (далі – ДО) вимагає певного рівня
володіння технікою. Учасники ФГ кажуть, що тих, хто займається ДО в
школах, зазвичай небагато, «можна по пальцях перерахувати».
Майже всі вчителі – учасники фокус-груп кажуть, що ДО важко
поєднувати зі «звичайним життям» — родиною, хатніми справами, адже іноді
важко «розірватися». Чоловіки-учасники ФГ не скаржились на цей фактор, а
жінки, зокрема ті, в кого є діти – маленькі або шкільного віку – кажуть, що це
дійсно є проблемою. Тому багатьом зручно проходити навчання вдень після
закінчення уроків і до повернення додому, особливо, якщо курс навчання
обмежений за часом.
Проте, на відміну від ІППО (Інститут післядипломної педагогічної освіти),
дистанційні курси вчителі обирають самі, тож мають можливість отримати
саме те, що їм цікаво: дисципліну, лектора, формат тощо.
«Методика викладання одна й та сама, але ми бачимо дуже багато є різних
освітніх платформ, де можна почерпнути багато нової інформації, власне, з
інноваційними підходами, з тренінгами, воркшопами» (вчитель, стаж 6 років,
Івано-Франківська область, міська школа).
Перевагою курсів ДО є нестандартні курси та тренінги, які цікавлять
вчителів та спрямовані на підвищення особистісних, загальнолюдських
компетенцій, навчають, як заохотити дітей та організувати освітній процес
так, щоб було цікаво та корисно усім його учасникам.
«Як зрозуміти дитину, як зрозуміти батьків, якщо вони не прагнуть до того,
щоб дитина мала знання. От у цьому плані що нам, вчителям робити? Що
робити зараз вчителям? От дитина приходить, до уроків не готова. Ставиш
об’єктивну оцінку, теж виникають проблеми. Тоді взагалі у дитини пропадає
інтерес до навчання. Завищити оцінку, теж я не повинен таке робити. І
от...» (директор школи)
Навчання онлайн є популярним серед учасників ФГ, насамперед, бо воно
зручне – можна навчатись вдома або у школі, власноруч обирати час для
навчання та економити на проїзді. Залежно від обсягу курсу, його складності
та наявності часу, вчителі в день зазвичай готові прослухати від 1 до 3-4
годин. Але найчастіше називають тривалість 1,5 години на день. Зручним є
також процес здачі підсумкової роботи у електронному, а не паперовому
вигляді.
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Для ДО вчителі використовують переважно стаціонарні комп’ютери та
ноутбуки. Меншою мірою — мобільні телефони із навушниками (переважно
молодь). Основною перепоною для ДО, як зазначають учасники фокус-груп, є
погана якість інтернет-зв’язку, зокрема переривання звуку, зображення,
нестабільність зв’язку через погодні умови. До того ж незручно, якщо немає
повторів лекцій, або вони «прив’язані» за часом.
Також серед причин, що можуть ускладнити процес онлайн-навчання,
були названі відсутність матеріальної бази (комп’ютера або камери для
спілкування із лектором) та невміння користуватися технікою (частіше
стосується вчителів старшого віку).
«Ну так, більш досвідченим педагогам, якщо вони ідуть на онлайн-курси, їм
важко це вишуковувати. Вони ж або в бібліотеках треба шукати, або в

інтернеті. В бібліотеку не підеш зараз, а гуглити теж важко людині,
користуватися інтернетом. То поки є у нас категорія викладачів досвідчених
і старших, то для них ця ніша ще в офлайні, для трішки молодших
актуально онлайн» (вчитель, стаж 10 років, Київська область, сільська
школа).
Учасники ФГ кажуть, що оскільки онлайн-навчання є порівняно новим
досвідом для багатьох, іноді вчителям допомагають або представники
адміністрації, або інші колеги, зокрема, вчителі інформатики. Це стосується
реєстрації на платформі, комунікації під час проходження курсу, друку
сертифікату тощо.
Платформи, які використовують учасники фокус-груп: EdEra, Лекториум
(рос.), ВсеОсвіта, НаУрок, Прометеус, Освіторія, Еразмус, ВУМ online,
Перспектива, Методпортал, Macmillan, «УМІТИ», «Dinternal Education».
Можливість комунікувати з лектором, ставити питання безпосередньо під
час проходження курсів є однозначною перевагою при виборі дистанційний
курсів.
«Завжди, якщо дійсно то щось цікаве, то в тебе будуть питання 100%. І ти
будеш переносити на своє життя. А в кого ще спитати, як не у фахівця, який
би тобі це пояснив. Якщо щось нове, то це якось допоможе, як це реалізувати.
І тому важливий цей зворотній зв’язок (вчитель, стаж 1,5 роки, Івано
Франківська область, міська школа).
Педагоги кажуть, що не вистачає дистанційних курсів з таких предметів,
як мистецтво, музика, фізична культура, іноземні мови. Щодо того, які саме
курси зручно проходити онлайн, вчителі не змогли дати конкретних
відповідей, оскільки це залежить від безпосереднього модулю і теми. Але
прозвучала думка, що, наприклад, психологічні курси можна прослухати
онлайн, хоча практика не завадить. Онлайн-курси з володіння програмами
також були б доречними, зокрема якісь вузькопрофільні, на кшталт «як вести
блог», «як створювати та наповнювати сайти» тощо.
Спілкування з колегами, зокрема з інших шкіл та регіонів, є дуже
важливим для педагогів. Таке спілкування надихає, дає можливість
обговорити та обмінятись досвідом впровадження нових методик, почути нові
ідеї, обговорити помилки та їх виправлення. Про це говорили як експерти, так
і учасники фокус-груп. Тому перевагою для вчителів буде надання такої
можливості за допомогою чатів, відеоконференцій, організації підсумкових
«круглих столів» або конференцій за результатами курсів дистанційної освіти.
Щодо запиту вчителів на теми та предмети онлайн курсів важливо
зазначити, що учасники дослідження надають перевагу проходженню курсів
підвищення кваліфікації з методики викладання, громадянської освіти, а
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прав вчителя. Остання тема залишається наразі поза увагою онлайн
навчання.
Володимир Бахрушин,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Національний університет «Запорізька політехніка»,
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ВІДКРИТІ ДАНІ ДЛЯ ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Ключові слова: освітня статистика, відкриті дані, Україна
Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Однією з
ключових проблем прийняття рішень в українській освіті залишається перехід
від прийняття рішень, що базується на суб’єктивних думках, до прийняття
рішень, що базується на доказах. Такий підхід закладено до нового Закону
України «Про освіту». Зокрема, частина 3 статті 5 Закону передбачає, що
державна політика у сфері освіти формується і реалізується на основі
наукових досліджень і з урахуванням прогнозів, статистичних даних та
індикаторів розвитку [1]. Разом з тим, в Україні істотно бракує надійних і
релевантних даних, необхідних для формування ефективної освітньої
політики та якісних досліджень проблем розвитку освіти. Наявні дані мають
складну структуру і різні формати, часто вони є недостатньо повними і
актуальними та непорівнюваними з аналогічними даними інших країн. Через
ці та інші причини вони не дуже придатні для використання при прийнятті
багатьох важливих рішень.
В останні роки обсяг і якість відкритих даних з питань освіти істотно
розширилася. Це зумовлено як швидким розвитком цифрових технологій, так
і вимогами нового законодавства щодо оприлюднення певної інформації
органами влади та місцевого самоврядування, а також закладами освіти.
Зокрема, це Інформаційно-пошукова система «Законодавство України»
Верховної Ради України, масиви даних ЄДБО, УЦОЯО, ДІСО, ІСУО, Державної
служби статистики, Міністерства фінансів, Інституту освітньої аналітики
МОНУ тощо. Разом з тим, залишається багато невирішених питань. Сьогодні
не вистачає даних, які б давали змогу об’єктивно порівнювати якість освітньої
та наукової діяльності у різних закладах освіти. Результати ЗНО, що часто
використовують для формування рейтингів закладів середньої освіти, не є
релевантними для цього завдання, оскільки враховують лише результати
навчання випускників і не враховують внесок до цих результатів батьків,
репетиторів, позашкільної освіти та самоосвіти. Крім того, ЗНО з кожного
предмету (крім Української мови і літератури) складає лише частина
випускників кожного закладу. Дискусійним залишається вибір показників для
розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти на основі
результатів їх діяльності. Немає достовірної і релевантної інформації щодо
забезпечення соціальної інклюзії в освіті та працевлаштування випускників
закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Багато фінансових
рішень приймаються на основі усереднених показників без врахування їх
реального розподілу. Значна частка доступних даних є не зіставними з
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аналогічними даними інших країн через відмінності методик їх збирання і
консолідації та особливості збирання освітньої статистики. Це стосується,
приміром, даних по показниках залучення молоді до здобуття різних рівнів
освіти, які не враховують навчання частини здобувачів за інтегрованими
освітніми програмами, заробітних плат і обсягів навантаження викладачів,
кількості іноземних студентів тощо.
Тому є необхідність аналізу того, які саме дані необхідні для вирішення

конкретних актуальних проблем розвитку української освіти на
загальнодержавному і регіональному рівнях, а також на рівні закладів освіти.
Крім того, необхідно виокремлення основних недоліків наявних масивів
відкритих даних та аналіз прикладів збирання аналогічних даних в інших
країнах. Результати такого аналізу можуть бути враховані при створенні
державних джерел відкритих даних щодо освіти.
Методологія дослідження та дослідницькі інструменти.
Методологія дослідження передбачала пошук та аналіз джерел відкритих
даних в Україні з погляду достовірності, надійності і релевантності наявної в
них інформації, її відповідності потребам прогнозування розвитку освіти та її
впливу на суспільство, а також потребам прийнятті рішень стосовно розвитку
освіти. Також було досліджено окремі міжнародні джерела даних та відкриті
ресурси інших країн. Серед них дані та бази Eurostat (ec.europa.eu/eurostat),
Інституту статистики ЮНЕСКО (uis.unesco.org), ОЕСР (data.oecd.org), National
Center for Education Statistics США (nces.ed.gov), U.S. Bureau of Labor Statistics
(www.bls.gov), загальних і спеціалізованих баз окремих європейських країн.
Якість наявних даних оцінювали на основі аналізу методик їх збирання і
консолідації, порівнянням однотипних даних з різних джерел, аналізу
внутрішньої узгодженості і повноти даних, зручності їх пошуку та
опрацювання тощо. Характерним прикладом використання нерелевантних
даних є оцінювання достатності фінансування освіти за обсягами бюджетних
видатків, що розраховуються у відсотках від ВВП чи загального обсягу
бюджетних видатків. Такі показники придатні для оцінювання можливостей
держави, але вони нічого не кажуть про достатність фінансування.
Прикладом недосконалості методики визначення розрахункового індикатора
є оцінка кількості студентів, які навчаються за денною формою навчання за
державним замовленням, на одного науково-педагогічного працівника, яку
наводить Мінфін (https://mof.gov.ua/storage/files/UNI%20Data%203.xlsx). При
цьому береться загальна кількість викладачів і не враховується їх навчальне
навантаження, що припадає на студентів інших форм здобуття освіти та на
тих, хто здобуває освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, що призводить
до істотного заниження значень індикатора. Ці та інші подібні помилки і
недосконалості мають виявлятися і враховуватися при використанні
відповідних даних. Прикладом незіставних даних є інформація про кількість
іноземних здобувачів освіти, яка в одних випадках визначається за
громадянством здобувача, а в інших – за країною, де він отримав документ
про здобуття попереднього рівня освіти.
Результати та висновки. В останні роки стали доступними дані про
обсяги бюджетного і позабюджетного фінансування державних і комунальних
закладів вищої освіти, а також окремих закладів освіти інших рівнів. Втім, у
багатьох випадках вони подаються у форматах, що роблять неможливим їх
автоматичне опрацювання. Сайти закладів освіти часто не передбачають
зручних систем пошуку фінансової інформації, а також зручних для
користувачів форматів її подання.
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На сайті МОН оприлюднені затверджені стандарти вищої освіти, а на
сайгах багатьох ЗВО – відповідні освітні програми. Це дає змогу аналізувати їх
якість, відповідність потребам ринку праці, НРК, освітнім програмам
університетів інших країн тощо, а також забезпечує прозорість акредитації.
Втім, багато закладів надають відкриту інформацію лише про навчальні
плани, а сайти деяких ЗВО взагалі не містять таких даних.

ЄДБО містить відкриту інформацію по закладах освіти стосовно освітніх
програм вищої освіти, їх акредитації, наявності ліцензії та ліцензованого
обсягу, загальної кількості студентів, які навчаються, конкурсних пропозицій і
результатів зарахованих і не зарахованих вступників. Також в ЄДБО є
відкриті дані щодо результатів адресного розподілу бюджетних місць між
закладами вищої освіти. Ці дані придатні для автоматичного зчитування, але
для дослідницьких цілей необхідно надання доступу до повних масивів даних
у форматі *.csv та/або іншому, зручному для подальшої обробки, разом з
інструментами для онлайн виконання найбільш типових завдань візуалізації
та аналізу даних. Такий стандарт подання відкритої інформації поступово
стає нормою для міжнародних баз даних і баз багатьох країн. Стосовно
освітньої статистики України такий підхід реалізовано в УЦОЯО для подання
інформації про результати ЗНО.
На сьогодні немає консолідованої інформації щодо працевлаштування
випускників закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Її
можна отримати шляхом інтеграції даних з різних реєстрів. Зокрема, з ЄДБО
і Державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України. Але через
наявність закритих даних це можна робити лише на рівні розпорядників
відповідних баз. Крім того, зазначені бази не містять інформації, необхідної
для встановлення відповідності посад/професій рівню освіти і
спеціальностям.
На сьогодні немає узагальнених відкритих даних щодо розподілу
здобувачів освіти за спеціальностями, роками навчання, статтю, рівнем
матеріального забезпечення, етнічним та соціальним походженням, рідною
мовою тощо. Більш того, такі дані зазвичай відсутні і в закритих реєстрах. Це
унеможливлює вирішення задач забезпечення соціальної інклюзії в освіті. Є
відмінності у методиках збирання окремих даних, зокрема, про кількість
здобувачів за рівнями освіти, що робить їх, а також похідні індикатори не
зіставними з аналогічними даними інших країн.
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що незважаючи на
поступове збільшення обсягу відкритих даних про систему освіти залишається
багато питань, що потребують вирішення.
Список використаних джерел:
1. Про освіту. Закон України № 2145-VIII. Редакція від 02.04.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Цьогоріч, у
звязку з епідеміологічною ситуацією, яка відбулася у першій половині 2020
року завдяки поширенню світом пандемії короновірусної хвороби, хворі на
яку були, зокрема, виявлені на території Республіки Польща, її Сеймом 2
березня 2020 року був прийнятий Закон «Про конкретні рішення, пов’язані із
запобіганням, профілактикою та боротьбою із COVID-19, інших інфекційних
захворювань та кризових ситуацій, спричинених ними», згідно з яким була
внесена правка у статтю 51а Закону про вищу освіту та навчання, у якій йде
мова про те, що: «У випадках, виправданих надзвичайними обставинами, що
загрожують життю чи здоров’ю членів університетської громади, міністр, або
уповноважений з питань вищої освіти та науки, за допомогою регламенту
може тимчасово обмежити або тимчасово припинити функціонування
університету в межах країни чи її частини з урахуванням ступеня небезпеки в
даній області» [1].
У свою чергу, автономія закладів вищої освіти у Республіці Польща, про
яку зазначено, зокрема, в останній версії Закону про вищу освіту і науку від
20 липня 2018 року, у певній мірі вплинула на те, що фактично кожен із
закладів вищої освіти у Польщі отримав змогу в умовах карантину у І
половині 2020 року вирішувати, яким чином впроваджувати дистанційне
навчання задля навчання студентів на цей період.
Крім того, у зв’язку з Постановою міністра науки та вищої освіти
Республіки Польща від 11 березня 2020 р. «Про тимчасове обмеження
функціонування закладів вищої освіти з метою протидії коронавірусу та
інструкції щодо впровадження дистанційного навчання», Міністерство
рекомендувало можливі дії в цій галузі, зокрема:
-
використання існуючих інструментів в університетах для віддаленої
передачі знань та навчальних матеріалів;
- 
використання доступних в університетах онлайн-платформ для
спілкування (вебінари, відеоконференції, віртуальні зали для засідань тощо)
для заміни занять, які традиційно проводяться у формі лекції або семінару;
-
залучення в університетах структур підтримки для створення освітніх
електронних ресурсів задля надання допомоги та консультацій підрозділам,
які не мають великого досвіду в цій галузі;
-
аналіз електронних ресурсів, що належать університетам, та надання
доступних відібраних онлайн-курсів та електронних матеріалів у відкритій
формулі, яка може показати хороші практики створення дистанційних
навчальних матеріалів;
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стосується обміну курсами та відкритими електронними
ресурсами, бажано просто вказувати ліцензії, які дозволять використовувати
-

що


інші матеріали відповідно до принципів авторського права;
-
використання платформи navoica.pl, яка належить Міністерству науки
та вищої освіти. Цей інструмент дозволяє створювати та розміщувати
онлайн-курси та навчальні матеріали.
Вищезазначені рішення є лише рекомендаціями, тоді як ректори
закладів вищої освіти отримали значну свободу у виборі засобів дистанційного
навчання й адмініструванні педагогічної системи в новій реальності [2].
Для великих академічних центрів існує ряд можливостей, які
пропонують ректори та декани факультетів викладачам та університетам.
Прикладом такого університету є, серед інших Варшавський університет,
який, окрім вже існуючих внутрішніх систем онлайн навчання, також вказав,
як можливість комунікації, за допомогою таких програм і додатків, як Google
Hangouts, Google Meet та YouTube Studio.
Інші заклади вищої освіти також поступово впроваджують повні
графіки лекцій та занять, які відбуватимуться дистанційно. Лодзький
університет навіть створив робочу групу на чолі з проректором з освіти, яка
готувала спрощені процедури створення курсів дистанційного навчання, але
деякі викладачі майже одразу перейшли до онлайн-навчання. Заняття у
Гданському університеті також відбуваються завдяки службі Microsoft Teams.
Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща звернулося до
ректорів із проханням підтримати також Раду освіти у своєму воєводстві у
підготовці онлайн-курсів для навчання.
Університети Польщі нині працюють швидко й ефективно, щоб
мінімізувати негативний вплив стану епідемії на навчання студентів.
Протягом найближчих тижнів студентам буде важливо мати легкий доступ до
знань, не виходячи з дому. Тому вирішення цієї проблеми рекомендується
завдяки постійно оновлюваній програмі Lexoteka – колекції онлайн
підручників [3].
Висновки, результати. Дії щодо запровадження дистанційного
навчання в університетах Польщі здійснюються за спеціальними наказами
закладів вищої освіти з урахуванням особливостей їх функціонування. Так,
Варшавський університет [4] проводить своє навчання на дистанційній
платформі Campus, на якій можна ділитися певними матеріалами зі
студентами, розміщувати для них повідомлення, проводити різноманітні
дискусійні форуми тощо. У свою чергу, керівництво Університету економіки і
гуманітарних наук у Варшаві [6] вимагає від кожного викладача
документувати робочий час, виконані завдання та результати своєї роботи у
формі звітів (наприклад, описувати завдання, що виконуються в конкретний
день, і фіксувати час, присвячений їх виконанню, щоб керівник міг
перевірити проведення занять та їх якість). Викладачі мають перевіряти
електронну пошту студентів й їх активність на платформі MS Teams. Час,
відведений для роботи в дистанційному режимі, повинен становити в
середньому 8 годин на день 5 днів на тиждень. Викладач може розподіляти
свій робочий час, однак протягом тижня він повинен становити 40 годин.У
той же час, в іншому університеті – Університеті економіки в Радомі [5]
розпочато використання технологій
дистанційного навчання із
використанням електронного додатку Microsoft Teams, який інтегрує
користувачів, вміст і засоби, необхідні команді для ефективнішої роботи. Не
менш вимогливим є використання дистанційного
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навчання у Жешувському університеті [7]. Під час призупинення занять у
стінах університету викладачі зобов’язані постійно бути онлайн та відповідати
на електронні листи й питання на платформах дистанційного навчання.
Лекції та семінари проводять у формі вебінару (відеоконференції) на
платформі ClickMeeting, а обмін файлами з навчальними матеріалами
здійснюють електронною поштою або через спеціальні сервіси обміну
файлами (наприклад, Dropbox). Натомість Наказ ректора Університету
природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) [8] про
дистанційне проведення занять в університеті від 18 березня 2020 року не
врегульовує обов’язкове використання конкретних сервісів і систем, проте всі
заняття, що проводяться
в дистанційній формі, повинні бути
задокументовані, і на цій підставі декан факультету може вважати
навчальний план виконаним.
У Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку [10], основні курси та
завдання зазвичай викладаються на власній платформі Moodle, яку потім
можуть використовувати студенти Вищої школи. Інші польські університети –
такі як Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі (Wyższa Szkoła
Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) [11] та Куявський університет у
Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku), також організували
дистанційне навчання на платформі Moodle. Варто зазначити, що ця форма
дистанційної передачі знань уже декілька років успішно застосовується
деякими викладачами. У той же час, в Університеті імені Кардинала
Стефана Вишинського у Варшаві (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie) [9], згідно із наказом ректора, викладачі не просто повинні
проводити дистанційні заняття доступними їм методами, а й індивідуально
готувати навчальні матеріали в електронному вигляді. Так, викладачі всіх
дисциплін, готуючись до заняття, мають створювати аудіо-, відеозаписи,
презентації зі звуковим супроводом та завантажувати їх на платформу
Moodle. При цьому семінари з отримання дипломів можуть проводитися для
студентів випускних курсів за взаємною згодою керівника та студента,
дотримуючись при цьому всіх заходів безпеки, а також допускається
приступати до процедур присвоєння вчених ступенів і звань..
Виристовуються крім платформи Moodle й інші платформи. Наприклад,
Університет соціальних та гуманітарних наук (Uniwersytet Humanistyczno
społeczny) [12] під час дистанційних занять використовує сервіс для
відеоконференцій Google Hangouts Meet, завдяки якому моделюється
віртуальна аудиторія, де присутність студентів теж є обов’язковою. Матеріали
для занять доступні в Google Classroom й на платформі Learn Online. Для
підвищення якості й ефективності навчання в умовах карантину команда
викладачів з Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu) [13] розробили безкоштовний курс
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі викладача».
Новий курс доступний безкоштовно на освітній платформі Navoica та містить
корисні інструменти, матеріали й поради, які можна застосовувати під час
дистанційного навчання.
Тож, можна зробити висновок, що в умовах пандемії коронавірусу
використання дистанційного навчання у всіх ланках освіти отримало
особливої актуальності., адже по просту студенти змушені навчатися у
домашніх умовах. Таким чином, Сеймом Республіки Польща було розроблено
відповідне законодавство, яке нині врегульовує широке використання
дистанційного навчання фактично по всій країні у будь-якому із закладів

вищої освіти не залежно від форм його власності, а їх автономія вплинула на
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те, що фактично кожен із закладів вищої освіти у Польщі отримав змогу в
умовах карантину вирішувати, яким чином впроваджувати дистанційне
навчання задля навчання студентів на цей період. Найбільш підготовленими
та передовими у плані впровадження дистанційного навчання виявилися
наступні заклади вищої освіти: Варшавський, Гданський і Лодзький
університети, Університет економіки в Радомі, Університет економіки і
гуманітарних наук у Варшаві, Жешувський університет, Університет
природничих наук у Любліні, Університеті імені Кардинала Стефана
Вишинського у Варшаві, Вища школа ім. П. Влодковіца у м. Плоцьк та ін.
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Постановка проблеми. Новітнє суспільство неможливо уявити без
інформаційних технологій, які впевнено увійшли в усі сфери життєдіяльності
людини. Сучасна підготовка майбутніх учителів потребує нових підходів щодо
можливості одержання студентами персоналізованого навчання, одним із
видів якого є електронне. Особливо проблема електронного навчання
загострилася, коли на глобальному рівні було введено карантин у зв’язку з
пандемією ХХІ століття. Освітні заклади перейшли на новий – основний
формат роботи – дистанційне навчання, що зумовило низку проблем, які
потрібно було вирішувати у максимально короткі терміни. Водночас
інформаційні технології стали важливим засобом зв’язку між суб’єктами
процесу навчання.
Швидкий розвиток дистанційного навчання та зростаючі вимоги до
розробки якісного навчального середовища спонукають до розроблення нових
підходів при створенні дистанційних курсів та ефективного управління
електронним навчанням.
Основні дослідницькі питання. В межах нашого дослідження
акцентуємо на наявних у системі професійної освіти формах дистанційного й
електронного навчання, окреслимо переваги використання інформаційних
технологій у педагогічній підготовці майбутніх учителів інформатики.
Методи дослідження/дослідницькі інструменти. Досліджуючи
окреслену проблему було використано ряд методів наукового дослідження,
головними з яких є: аналіз, узагальнення, систематизація науково

педагогічних джерел; синтез наявних підходів щодо застосування
інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів.
У сучасному мережевому світі кожна особистість прагне мобільності,
безперешкодного доступу до джерел інформації, а система освіти перебуває у
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стані перетворень і модернізації та є відкритою до різноманітних новацій.
Власне вища освіта орієнтується на попит і має пропонувати нові, привабливі,
актуальні та спрямовані у майбутнє освітні пропозиції, які знаходили б відгук
та визнання у суспільстві. Насамперед це стосується підготовки майбутніх
учителів, освіта яких має бути гнучкою та стати першим кроком для
подальшого професійного навчання.
Вважаємо за доцільне наголосити на важливості педагогічної підготовки
майбутніх учителів інформатики та доцільності використання при вивченні
педагогічних дисциплін електронного навчання. Зауважимо, що електронне
навчання включає в себе всі форми технологій освіти та викладання, а також
мультимедіа, технології розвитку навчання (TEL); розміщенні на комп’ютері:
інструкції (САІ), навчання (СВТ); комп’ютерно згенеровані інструкції або
консультації (WBT); інтернет навчанні (ІВТ); веб навчання (WBT); онлайн освіту
– віртуальну освіту через віртуальні середовища навчання (VLE), які також
називають платформами навчання; мобільне навчання (ML) та цифрові
проекти [1].
Власне, електронне навчання – це можливість у непростий час вирішити
нагальні освітні завдання та провести повноцінні заняття за допомогою
сучасних технологій. Одним із видів електронного навчання є
відеоконференції (за допомогою платформи Zoom, Skype, MS Teams),
розширені чати, матеріали курсів, які подано у цифровому вигляді. Також
переносні цифрові носії інформації дають змогу реалізувати мобільне
навчання, яке базується на використанні різного роду портативних
електронних засобів, а саме: МР3/МР4-плеєрів, IPod, IPad, IPhone, ноутбуків,
нетбуків і мобільних телефонів із відповідними функціями.
Зауважимо, що для якісної підготовки майбутніх учителів важливим є
«живе» спілкування, яке у процесі дистанційного навчання частково можливо
забезпечити за допомогою навчальних платформ, які містять чати, форуми,
допомагають провести відео семінари, лекції, конференції. Все це наближає
спілкування до природних умов, надаючи йому ознак спонтанності,
невимушеності.
Також, однією з форм електронного навчання є система Moodle як
безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління освітою, платформа
призначена для об’єднання викладачів, адміністраторів і студентів в одну
надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого
навчального середовища [2]. Матеріали повинні бути підібрані для кожного
студента, аби він знайшов правильну форму навчання, наприклад:
відеоконференції, мультимедійні презентації, текст для інтерпретації, а також
завдання та тематичні дослідження, що доповнюють тему [4]. Окрім того, у
процесі вивчення педагогічних курсів доцільно використовувати ресурси
віртуальної платформи Google, оскільки це дозволяє максимально ефективно
організувати швидке впровадження технологій хмарних обчислень в освітній
процес, провести тестування чи опитування, а також використати сучасний
інструмент побудови навчальних порталів – служба Google Apps for Education.
Висновки, результати. Таким чином, електронне навчання – це

навчання за допомогою електронних пристроїв, в якому вся інформація
надається в електронному вигляді. У процесі електронного навчання
використовуємо Інтернет, а також автономні носії інформації для доставки
контенту та взаємодії учасників освітнього процесу, причому взаємодія
учасників може відбуватися як дистанційно, так і в аудиторії. Основними
перевагами електронного навчання є: 1) індивідуалізація навчання: засоби
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самонавчання надають можливість студентам, виходячи з власних
можливостей, обирати тип, темп та спосіб отримання матеріалів на основі
власних уподобань; 2) скорочення витрат на навчання; 3) швидкий та простий
доступ до навчальних матеріалів із будь-якого місця, де є з’єднання з
Інтернетом; 4) можливість спільного навчання через обмін та спільне
використання освітнього контенту кількома пов’язаними між собою
користувачами; 5) звітність: навчання, контроль знань, оцінювання та
моніторинг навчального процесу, накопичення кредитів та проходження
навчальних програм – результати навчання автоматизовані. При цьому
зберігаються різні дані, які можуть бути використаними для
адміністративного контролю за процесом навчання та формування різних
звітів [3].
Отже, електронне навчання дає можливість організувати повноцінне
навчання й урізноманітнити підготовку майбутніх учителів.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання.
Використання технологій та мультимедіа для дистанційного навчання
іноземних мов швидко розширилося протягом останніх десятиліть. Еволюція
в ролі технології в освіті пов'язана з розвитком від дистанційного навчання до
онлайн-навчання. Закон
України «Про освіту», «Концепція розвитку
дистанційної освіти в Україні», «Положення про дистанційне навчання»,
державна програма «Освіта» свідчать про те, що українське законодавство
підтримує стрімкий розвиток дистанційної освіти.
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Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання були розглянуті
в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вченимх: F. Bodendorf [3], H.
Dichanz [4], G. Hoppe [5], В. Ю. Ващенка [1], К. Р. Колос [2].
В сучасності існують електронні пристрої, безліч соціальних мереж
(Viber, Skype, WhatsApp та ін.), які дозволяють проводити дистанційні уроки
за таким же, але покращеними способом. Використання електронних
пристроїв, таких інтернет та мультимедіа є основним засобом забезпечення
електронного навчання, а зміст, технології та послуги - це три ключові
сектори галузі електронного навчання. Програми вивчення мови за
допомогою комп'ютера забезпечують мультимедіа звуками, відео, графікою та
текстами, які дозволяють студентам піддаватися цільовій мові та культурі.
На сьогоднішній день існує багато сервісів і платформ дистанційного
навчання, які використовують вищі школи в умовах пандемії COVID 19.
Найпоширенішими є : ED-ERA, MOODLE, PADLET, МІЙ КЛАС, CLASSTIME,
EQUITY MAPS, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE SITES, GOOGLE FORMS.
Дизайн курсів електронного навчання зазвичай базується на певному
контексті з використанням веб-семінарів, відеокліпів, аудіо сценаріїв,
форумів, діаграм, ICQ, Skype, онлайн тестування, інтерактивних підручників і
дошок.
Сприятливі фактори отримання автономного використання Інтернету
[7]: 1) використовуючи Інтернет, студенти мають можливість вибирати власні
методи, навчальні матеріали та глибину вивчення; 2) самоконтроль; 3)
співпраця; 4) веб-сайти, що надають велику кількість текстів для
прослуховування, мовлення, читання та письма; 5) інтернет-журнали з
вивчення англійської мови; 6) чати. Існують фактори, які негативно
впливають на автономію тих, хто має низьку мотивацію і здатність до
автономії, вони можуть бути неорганізованими, оскільки вивчення мови,
подібне до англійської, є надзвичайною роботою і потребує мотивації.
Технологія одночасної передачі відео, голосу і даних називається відео
або телеконференцією. Сьогодні технологія відеоконференцій вважається
високоефективною для оптимізації бізнес-процесів за рахунок зменшення
транспортних, накладних та інших витрат.
Однією з найважливіших функцій, що реалізується вчителем, є функція
контролю - перевіряти знання, компетенції та навички з вивченого предмета,
які отримують студенти як у класі, так і поза ним [6]. Для цього створені
дистанційні навчальні курси з використанням різних форм, видів і методів
контролю. Контроль за навчальною та пізнавальною діяльністю студентів у
розвинених дистанційних навчальних курсах спрямований як на контроль з
боку вчителя, так і на самоконтроль учнів.
Методологія. Аналіз психолого-педагогічної та навчально- методичної

літератури з теми дослідження. Вивчення і узагальнення вітчизняного та
закордонного педагогічного досвіду застосування системи методологічного
навчання. Збирання відомостей щодо процесу навчання та застосування
системи дистанційного навчання. Узагальнення для формулювання висновків.
Висновки. Отже, дистанційне навчання значно полегшує для деяких
студентів ступінь або додаткову підготовку, одночасно балансуючи між
роботою та сімейними зобов'язаннями. Більшість програм дистанційного
навчання дозволяють студентам працювати в їх власному місці і у вільний
час. З більшою гнучкістю приходить більше відповідальності з боку учня.
Крім того, через Інтернет, спільнота дистанційного навчання може отримати
доступ до електронних бібліотек і баз даних.
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«electronic learning» / Dichanz H., Ernst A. // Medienpädagogik. – 2001. [Electronic
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. П
 андемія

змінила освіту – і не лише у її формі, але передусім кинула виклик її змісту:
якщо дорослі виявилися неготовими діяти адекватно в умовах пандемії, отже,
необхідно суттєво переглянути те, чому варто навчати дітей сьогодні, щоби
вони були готові адекватно реагувати на виклики, подібні нинішній пандемії,
у недалекому майбутньому. Слід виявити, дослідити завдяки науці і поширити
завдяки освіті найбільш загрозливі напрями, з яких людство може зазнати
суттєві удари. Метою цієї розвідки є теоретично виявити ці напрями.
Очевидно, що пандемія COVID 19, чим би вона не була насправді і
якими би не були її дійсні причини, вже необоротно змінила глобальний світ –
і не лише тому, що з’явилася ще одна надзвичайно агресивна і гостро
інфекційна хвороба, але й тому, що змінилося глобальне людство, яке першим
серед живих істот потрапило під її удар у значних масштабах. Саме тому цю
пандемію
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можна і варто розглядати як діючу модель того, що відбуватиметься з
людством вже у найближчі десятиліття. Цю модель слід відтворити за
допомогою методології філософського пізнання.
Що би про себе не думала людина, але людство підпадає під загальні для
всього живого закони функціонування популяцій – звісно, з урахуванням
специфіки дії цих законів у людському суспільстві. Так, люди міняють, інколи
доволі радикально, своє довкілля перебування, що дозволяє їм доволі суттєво
розсувати рамки можливостей існування виду Homo Sapiens на планеті Земля,
але зруйнувати ці рамки або просто нехтувати ними людство не в змозі. Втім,
воно може значно пом’якшити негативні наслідки біологічних законів –
особливо для себе самого. Це потребує систематичних і масштабних свідомих
зусиль, які дадуть найкращий результат, якщо будуть сформовані відповідні
цінності, інший спосіб життя, інші звички, інші життєві цілі і інші засоби
їхнього досягнення. Настільки масштабні зміни усього життєвого укладу
потребують зусиль усього суспільства, а починати ці зміни найкраще з
відповідної нової підготовки наступного покоління, тобто, передусім, зі зміни
сутності, завдань і методів шкільної підготовки і всієї системи освіти в цілому.
Для цього спочатку варто докладніше оцінити природу завдань, які ставить
перед освітою біологічна ситуація сучасної людини.
Можна розглядати ситуацію з появою пандемії COVID 19 під суто
біологічним кутом зору: людство значно зросло за останні кілька століть у
своєму обсязі, значно зросла щільність проживання людей, а це значно
підвищило як імовірність появи нових, спеціалізованих саме на людині хвороб
(хоча й можливе їх поширення на інші біологічні види або запозичення хвороб
у інших видів), так і швидкість і масштаби захворюваності на ці хвороби.
Деякі з цих хвороб набуватимуть характеру пандемії, причому деякі з них
будуть смертельними. З дальшим зростанням чисельності людства кількість і
частота пандемій будуть лише зростати – ця тенденція навряд чи колись
зміниться. Як би не розвивалася наука і як би вона не прагнула випередити і
передбачити, або хоча би щоразу адекватно відреагувати на виклики
чергової пандемії, це буде змагання, у якому наука, найбільш імовірно, ніколи
не зможе зламати тенденцію до наростання кількості і гостроти пандемій у
людській популяції. Швидше якась чергова пандемія призведе до зникнення
людства, як колись вимерли динозаври.
Можна сказати, що пандемії – це лише один із зовнішніх чинників
обмеження зростання чисельності людства: не менш важливим чинником є
різке погіршання стану природного довкілля людства, причому з вини самого

людства. Погіршання якості повітря, питної води, радикальне зменшення
площі лісів на планеті та катастрофічне забруднення світового океану,
глобальне потепління та інші глобальні екологічні чинники, не кажучи вже про
нищення природного розмаїття та локальних екосистем – усе це знижуватиме
не лише забезпечення людства ресурсами, але й знижуватиме загальний стан
здоров’я, особистий та колективний імунітет представників людства. Крім
того, не можна відкидати загрозливого, але невідворотного характеру
виснаження вже у найближчому майбутньому природних ресурсів, необхідних
для успішного функціонування економіки – а це також зовсім не покращить
загальний фізичний, психічний та духовний розвиток людства.
Однак, поява і поширення пандемій залежать не лише від зовнішніх
щодо людства чинників.
Одними із важливих правил функціонування популяції певного виду є
правила відтворення популяції, і тут привертає до себе увагу гіпотеза, яка вже
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доволі тривалий час досліджується зоологами і отримала достатньо
підтверджень (Bennet & Chorley 1978; Korfiatis 2010) у світі дикої природи – це
гіпотеза саморегуляції популяції (Chitty 1960). Суть цієї гіпотези полягає у
тому, що навіть без зовнішніх несприятливих чинників популяція сама
починає зменшувати свій обсяг (механізми стресу, поведінково-міграційні,
генетичні механізми регуляції (Gauthreaux 1980)). Дійсно, якими би не було
сприятливими обставини щодо екології, харчування, відсутності ворогів, у
будь-якому разі ці та інші ресурси, необхідні для безпроблемного
функціонування популяції є обмеженими за визначенням, а тому так чи так,
на всіх представників популяції їх не вистачить. Конкурентна боротьба має
відсіяти слабших особин щодо характеристик, чутливих для даного виду.
Однак, конкурентна боротьба є не єдиним, а, можливо, і не основним
чинником такої селекції – більше того, провідним механізмом може виявитися
навіть не селекція. З’являються внутрішньовидові чинники поведінки, які
визначають зменшення розмноження, зростання смертності та
захворюваності, що в цілому призводить до зменшення або навіть скорочення
обсягу популяції. Напрошується порівняння з самовикидуванням китів,
дельфінів чи інших океанічних мешканців на берег без видимих на те причин,
або групові «самогубства» лемінгів.
Якщо переходити до специфіки людської реакції на пандемію, то
показовим фактом стало те, що більшість філософів серед відомих лідерів
громадської думки без ґрунтовного аналізу аж надто швидко або ж зайняли
радикально песимістичну, якщо не апокаліптичну позицію – щось на кшталт
«скоро всім нам кінець, і то швидше, аніж всі думають» (Agamben 2020) або ж
майже таку ж безпідставно оптимістичну і замріяну позицію «ось тепер усі
схаменуться, стануть набагато кращими і скоро всі ми житимемо у набагато
більш відповідальному і справедливому суспільстві (Zizek 2020). Треті, такі як
Жан-Люк Нансі, сприйняли пандемію як черговий привід подискутувати з
колегами на старі теми (Nancy 2020) І ті, і інші і навіть треті глибоко
помиляються, а точніше – взагалі не говорять по суті, а швидше проеціюють
свої персональні страхи або надії на реальність, яка їм мало відповідає і зовсім
їм не підвладна. Лише поодинокі тверезі мислителі, такі як Насім Талеб,
намагаються виявити першопричини кризи, зумовленої пандемією COVID 19 і
говорять про те, що її можна було уникнути – застосувавши структурні та
інституційні зміни як економіки і медицини, так і політики (Avishai 2020).
Втім, навіть Талеб не заходить так далеко, щоби побачити коріння

неготовності адекватно боротися з пандеміями у недосконалості системи
освіти. У кращому разі Агамбен побачив перемогу науки (у особі її медичного
авангарду) над релігією та капіталізмом – тепер лише наука, а не релігія чи
ринок зможуть забезпечити нам мінімально стерпне життя у той не такий
довгий проміжок часу до нашої загибелі – але і те за умови, що ми
підкоримося сліпо науці як новій релігії, а саме як її нові вірні раби (Агамбен
2020).
Водночас, питання стоїть руба – слід готувати нові покоління до життя
за нових природних, соціальних, психологічних, духовних умов, виробляти
нові канони як здоров’я, так і засобів його превентивного та прямого захисту,
а також до різних форм реабілітації і рекреації. Усе це має стати основними
предметами, які вивчають наступні покоління, всі інші предмети постають
лише як допоміжні щодо цих основних.
Але і це далеко не все.
Першим є питання про цілі. Питання має стати не про ціну життя – а
про її вартість. Головне – це те, щоби людина задумалася нарешті, заради
чого вона
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живе, що чекає на наступні покоління, який сенс у тому, що вона робить у
своєму житті. Якийсь час у еволюції людства відповідь на ці питання брала на
себе релігія – вона орієнтувала не надто перейматися поточними справами, а
думати про спасіння душі. Якийсь час ці питання знімала для людини її участь
у виробничих процесах, у революційних подіях, у колективних естетичних
переживаннях – всі їх об’єднувало протилежне спрямування вирішення
проблеми: повне занурення у момент безпосереднього переживання власного
життя, у якісне виконання певної ролі, залучення до стихії історичних подій.
Всі їх об’єднував Кантовий імператив: «Роби, що маєш, і будь, що буде». За
всієї соціальної корисності цієї позиції, вона залишається егоїстичною –
людина не надто переймається майбутнім, не задумується про світ як ціле.
Однак, людство впритул підійшло до межі, за якою воно має більше, ніж
достатньо знань, щоби доволі чітко прогнозувати віддалені наслідки своїх дій,
а отже має брати відповідальність за них вже сьогодні. Це і породжує
феномени, подібні до феномену глобального визнання Ґрети Тунберґ: це
початок формування глобальної відповідальності за майбутнє як пріоритету і
критерію виправданості всіх інших дій людини. Питання має стати про ціну
життя.
Другим є питання про засоби. Питання має стати про ефективність
розподілу і застосування тих ресурсів, якими вже володіє і якими буде
володіти людство. Ці ресурси, вочевидь, використовуються недостатньо
ефективно. Пандемія COVID 19 призвела до того, що люди жахнулися тому,
як легко можна померти, навіть при наявності високих досягнень сучасної
медицини і значних суспільних ресурсів: найбільше померло від цієї версії
корона вірусу людей у США – наймогутнішій і найбагатшій країні світу.
Вочевидь, слід удосконалити механізми прийняття життєво важливих для
людства рішень – щоби люди не відчували себе як худоба, за яку вирішили,
що вона вже приречена, хоча ще жива: щоби не відчували себе як птахи або
корови чи інші тварини, яких мільйонами нищили, щоб ліквідувати загрозу
поширення певної хвороби типу пташиного грипу. Поки що таке
спостерігаємо переважно у апокаліптичних фільмах і комп’ютерних іграх про
зомбі. Але якщо модель відпрацьована і поширена в масах – чи можна
сумніватися в тому, що її застосують у більш чи менш віддаленому

майбутньому? Все це варто осмислити, виробити необхідні альтернативні,
гуманістичні моделі розвитку подій і відповідні моделі поведінки – а самі ці
моделі поширювати у суспільстві як засобами масової культури, так і більш
раціональними шляхами, які надає сфера освіти.
Людина не може замінити свою біологічну основу на якусь іншу – як би
не розвивали штучний інтелект, він ніколи не зможе повноцінно замістити
собою людину, і як би не удосконалювали різноманітні протези людського тіла,
кіборг ніколи не зможе повноцінно замінити людське тіло. Тому слід
звернутися спеціально і пріоритетно розглянути питання, які раніше вважали
прерогативою лише біополітики та інших теорій біовлади. Для того, щоби
людина змогла успішно вирішити питання про захист власних біологічних
основ, вона має вирішити питання про збереження біосфери планети Земля в
цілому – тепер це не питання нашого вибору, а питання нашої
відповідальності. У цьому і буде полягати особлива саморегуляція популяції
людства, яка може і має відрізнятися від засобів саморегуляції інших
біологічних видів.
Європейський досвід турботи про довкілля показує, що Україні є ще
дуже багато чому повчитися у країн ЄС, і не в останню чергу варто
активніше звернутися до дослідження європейського досвіду філософського
осмислення екологічної проблематики і відповідальності за майбутнє –
досвіду, який у нас
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залишається досі відомим лише фрагментарно і лише для небагатьох фахівців,
а не для широкого загалу. Відповідно, слід залучити також і кращий освітній
досвід екологічної освіти, критичного мислення та підготовки до адекватної
поведінки у майбутньому, який вже наявний у європейських національних
системах освіти і починати напрацьовувати аналогічно орієнтовану власну
національну освітню модель.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Якщо
простежити еволюцію створення веб-сайтів і веб-сервісів, то можна помітити,
що спочатку було важливо, щоб вони хоча б були і працювали. Потім
розробники стали замислюватися про зовнішню красу й привабливість для
клієнтів, ну а потім поступово стали орієнтуватися і на зручність для
користувачів.
Сьогодні ж виник новий тренд - "доступність". Адже зараз сайти
переглядають не тільки з великих моніторів в спокійній обстановці, а й зі
смартфонів в тремтячих автобусах і ноутбуків в галасливих кафе, а серед
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користувачів з'являється все більше пенсіонерів і людей з обмеженими
можливостями.
Створений у 1996 році Консорціум Всесвітньої Павутини (World Wide
Web Consortium, W3C) на одній із зустрічей запропонував чернетку
гайдлайнів (гайдлайн (guideline) - це набір стандартів і інструкцій із
застосування знаків, логотипів, персонажів бренду, їх шрифтового і колірного
виконання, а також правильного розміщення на різних носіях) для
поліпшення доступності ресурсів мережі Інтернет. На сьогодні всі популярні
браузери мають налагоджування доступності та підтримку розмітки WAI-ARIA
для надання можливості повноцінного використання Інтернету людям з
фізичними обмеженнями (порушення роботи органів зору та опорно-рухового
апарату).
Використання на різноманітних ресурсах просунутих і складних для
користувача інтерфейсів постійно зростає. Для того, щоб робота з такими
інтерфейсами була доступна людям з обмеженими можливостями, які
користуються спеціальними допоміжними технологіями, має бути забезпечена
їх коректна взаємодія з засобами навігації. Однак, більшість сучасних
технологій цього не передбачають.
Приклади.
1. Перетягування елементів по екрану (drag-and-drop). Ця функція
недоступна користувачам, які можуть використовувати тільки клавіатуру.
Навігація за допомогою однієї лише клавіатури може бути ускладнена
навіть на відносно простих сайтах.
2. Застосування на сайтах технологій AJAX, DHTML і подібних до них.
Наприклад, вміст сайту оновлюється з плином часу або після будь-яких дій
користувача, Це оновлення може виявитися недоступним для сліпих
користувачів, або користувачів, які погано бачать і використовують

програми екранного доступу
В 2009 році Україна підписала конвенцію ООН про права інвалідів [1].
Згідно статті 24 цієї Конвенції держава визнає право людей з інвалідністю на
освіту. Це зумовлює необхідність забезпечення можливості навчання на всіх
рівнях освіти та упродовж всього життя.
Для України ця проблема є особливо значущою. За даними
Мінсоцполітики України наприкінці 2016 року кількість дітей з інвалідністю в
Україні становила 153,5 тис. осіб, при цьому спостерігається тенденція
збільшення кількості учнів в інклюзивних класах.
За 2012-2017 роки кількість дітей з інвалідністю зросла майже на 20
тис. осіб. Станом на 2018/2019 н.р. в Україні загальну середню освіту
здобували: − 11 866 учнів в інклюзивних класах;
−
6 230 учнів в спеціальних класах;
−
37 787 учнів в спеціальних школах;
−
12 115 учнів з особливими освітніми потребами на індивідуальній формі
навчання.
Методи дослідження/ дослідницькі інструменти. Сьогодні в еру
існування інформаційного суспільства, масової комп’ютеризації людям з
обмеженими можливостями (вадами зору, слуху, руховими обмеженнями
тощо)
доступ до віртуального інформаційного світу стає одним із
найважливіших джерел інформації та навчання. Таким чином постає
питання забезпечення доступності інформаційно-освітніх ресурсів для всіх
категорій користувачів. Цього можна досягти, використовуючи до створення
інформаційних ресурсів універсальні підходи.
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У 1997 році група осіб на чолі з Роном Мейсом розробила сім принципів
універсального дизайну (Universal Design) [2] - стратегії, спрямованої на те,
щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації,
інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім
та відповідали вимогам спільного використання. Основним призначенням
універсального дизайну – є забезпечення максимального комфорту, який
повинен бути присутнім в усіх сферах нашого життя.
Висновки, результати. Нижче наведено суть кожного з принципів
універсального дизайну, та визначено, як саме кожен принцип повинен
працювати в освітніх інформаційних та навчальних ресурсах. Принципи
Універсального Дизайну
−
Рівність та доступність середовища для кожного: надання однакових засобів
для всіх користувачів з метою уникнення уособлення окремих груп
населення. Дизайн має бути легким у сприйнятті для людей з різним
рівнем можливостей. В освітній галузі це означає, що навчальні матеріали
повинні бути підготовлені таким чином, щоб їх могли використовувати
учні, слухачі та студенти з різними функціональними порушеннями;
Інформаційні освітні ресурси розроблені так, щоб інформація на них була
доступна для осіб з порушеннями зору, слуху та ін.
− 
Гнучкість використання: забезпечення наявності широкого переліку
індивідуальних налаштувань, які мають відповідати різним потребам,
уподобанням та можливостям користувачів. Дизайн повинен
влаштовувати багатьох осіб, їх потреби і можливості. Для освітньої галузі
це означає, що навчальні матеріали слід робити простими та чіткими у

−

−

−

використанні незалежно від навичок та досвіду учнів, вихованців,
студентів; лабораторне обладнання та обладнання в майстернях повинно
мати чіткі та інтуїтивно зрозумілі кнопки управління.
Простота та інтуїтивність використання: дизайну повинна бути

притаманна простота та інтуїтивно зрозуміле використання продукту
та послуги. Як використовувати продукт має бути зрозуміло будь-якій
особі, незалежно від особистого досвіду, освіти, лінгвістичних навичок, віку,
рівня концентрації уваги на цей момент. Д
 ля освітніх інформаційних
ресурсів це означає, що дизайн ресурсу слід узгоджувати з інтуїцією та
очікуваннями користувачів, а інформацію слід розміщувати з урахуванням
її важливості
Доступно викладена інформація: дизайн має сприяти ефективному

донесенню до користувача необхідної інформації, незалежно від його
можливостей сприйняття або зовнішніх умов. В освітній галузі цей
принцип вимагає урахування різного впливу шкільного середовища на
«сенсорний досвід» дитини; використання кольору, світла, звуків, текстури;
забезпечення легкого доступу до інформаційно-комунікативних технологій.
Терпимість до помилок користувачів: дизайн зменшує можливі наслідки

несподіваних і ненавмисних дій, він повинен звести до мінімуму небезпеку
для життя, можливість виникнення ризиків та негативних наслідків у разі
випадкових або непередбачуваних дій користувачів. В освіті цей принцип
означає, що учні, студенти повинні мати вдосталь часу, щоб надати
відповідь на питання; в навчальному процесі слід використовувати
навчальне програмне забезпечення, яке має вказівки/застереження, коли
учень, вихованець робить неправильний вибір.
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Низький

рівень фізичних зусиль: дизайн має сприяти дієвому та зручному
використанню з мінімальним рівнем стомлюваності. Він повинен бути
розрахований на незначні фізичні зусилля, яких має докласти користувач.
Користувач інформаційно-освітнього або навчального ресурсу має
максимально ефективно і комфортно діяти у запропонованому форматі або
використовувати ресурс, докладаючи мінімум зусиль.
− 
Наявність необхідного розміру, місця простору: Дизайн має враховувати
наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та
різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні
характеристики, стан та мобільність користувача. П
 ри розробці
навчальних ресурсів слід забезпечити необхідний розмір і простір для
зручного доступу, маніпуляцій та використання ресурсу будь-яким
користувачем, незалежно від його зросту чи статури.
На сьогодні в Україні вже зроблені певні кроки у напрямку до
формування певної системи, спрямованої на забезпечення доступності деяких
інформаційних сайтів державних органів для незрячих людей. Кабінет
Міністрів України затвердив технічні вимоги на створення (модернізацію)
офіційних сайтів, які стосуються доступу до них користувачів з вадами зору
та слуху.
На жаль, на сьогодні в Україні не існує єдиних стандартів, вимог або
методичних рекомендацій, які регламентують порядок розробки
інформаційно-освітніх і навчальних ресурсів, адаптованих для людей із

обмеженими можливостями. При цьому слід враховувати, що ресурс повинен
бути пристосований для людей з всіма типами порушень - зору, слуху,
моторики, порушення опорно-рухового апарату, проблеми сприйняття
тексту/інформації (дислексія, деменція).
В Україні у 2018 році було розпочато впровадження дизайн-системи
державних сайтів України [3], яка являє собою набір шаблонів та
рекомендацій, призначених забезпечити створення стандартизованих сайтів,
що відповідатимуть всім сучасним вимогам, в тому числі і вимогам
доступності. Ця дизайн-система поки що не є затвердженим стандартом та
має рекомендаційний характер. Однак, за будь-яких умов просуваючись в
напрямку забезпечення рівних умов доступності до інформаційних джерел
всім категоріям учнів, слухачів та студентів слід пям'ятати, що доступний
інформаційно-освітній ресурс усуває бар'єри, які заважають людям із
певними видами порушень ним користуватись і, таким чином, під час
взаємодії з ним усі користувачі знаходитимуться в рівних умовах.
Список використаних джерел:
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Сьогодні актуальним постає питання он лайн навчання. Найбільш
ефективним засобом для його забезпечення є хмарні технології, у тому числі й
хмаро орієнтоване навчальне середовище. Дослідимо це поняття.
О. О. Ярошинська у своєму дисертаційному дослідженні середовище

розглядає як "сукупність умов різного характеру (природних та створених
суб’єктами), у яких розгортається конструктивна взаємодія суб’єктів та явищ
соціокультурної дійсності" [13, с. 53].
А. М. Воронін розуміє "освітнє середовище" як комплекс певних процесів
(навчально-виховного, навчально-пізнавального, самоосвітнього) [1, с. 178]. З.
І. Равкін визначає його як систему ключових чинників, що власне
визначають освіту та розвиток особистості [9, с. 14]. За Н. Б. Криловою,
освітнє середовище є частиною соціокультурного простору, а також зоною
взаємодії освітніх систем та їх елементів [4, с.25].
О. О. Ярошинська у своєму дослідженні пропонує власне визначення
освітнього середовища вищого навчального закладу (ВНЗ) у такому вигляді −
"це сукупність умов, які впливають на цілеспрямовану взаємодію суб’єктів
освіти і забезпечують ефективне функціонування форм, методів та засобів
освітнього процесу з метою досягнення цілей його суб’єктів" [13, с. 65].
В. В. Лапінський визначає навчальне середовище – як "сукупність
матеріальних об’єктів і зв’язків між ними, які утворюють систему, призначену
для забезпечення навчальної діяльності суб’єктів навчання" [5, с. 26].
На думку В. Ю. Бикова, навчальне середовище – "це штучно побудована
система, структура і складові якої створюють необхідні умови для досягнення
цілей навчально-виховного процесу" [2, с. 60].
Приймаємо за базове останнє визначення цієї дефініції у даному
дослідженні.
Хмарні технології – це такі технології, що надають користувачу мережі
Інтернет доступ до ресурсів або використання програмного забезпечення (ПЗ)
он-лайн [10].
С. Г. Литвинова у колективній монографії визначає хмарні обчислення
як "метод зберігання даних і надання ПЗ як послуги кінцевому користувачу"
[7, с. 13].
У Міжнародному стандарті ISO/IEC 17788:2014 "Information technology –
Cloud computing – Overview and vocabulary" [14] наведено таке визначення
хмарних обчислень – це така парадигма, що забезпечує доступ у мережу
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загальних фізичних або віртуальних ресурсів з наданням прав
самообслуговування та адміністрування на вимогу.
У рекомендаціях, розроблених Національним інститутом стандартів
США (NIST) наводиться не лише визначення хмарних обчислень, а й їх суттєві
характеристики, що відрізняють хмарні обчислення від інших ІКТ. До таких
характеристик віднесено: самообслуговування (користувач може за потреби
сам забезпечити обчислювальні можливості, такі як мережеве сховище),
широкий доступ до мережі (мається на увазі з будь-якому пристрою, який має
доступ до мережі Інтернет), поєднання ресурсів (обчислювальні ресурси
постачальника об'єднуються для обслуговування декількох споживачів,
динамічно використовуючи різні фізичні та віртуальні ресурси), швидка
еластичність (надання ресурсів у будь-який час і у будь-якій кількості) та
виміряний сервіс (системи автоматично контролюють та оптимізують
використання ресурсів за допомогою використання вимірювальної здатності
на певному рівні абстракції, що відповідає типу послуги (наприклад,
зберігання, обробки, пропускної здатності та активних облікових записів
користувачів тощо)) [15].
Хмарний сервіс – це послуга надання користувачу хмарних ресурсів на

основі технології хмарних обчислень [8].
На думку М.П. Шишкіної, хмарні сервіси – це "сервіси, що забезпечують
користувачеві мережний доступ до масштабованого і гнучко організованого
пулу розподілених фізичних або віртуальних ресурсів, що постачаються в
режимі самообслуговування і адміністрування за зверненням (наприклад,
програмне забезпечення, простір для зберігання даних, обчислювальні
потужності та ін.)" [11, с. 39].
У Міжнародному стандарті ISO/IEC 17788:2014 "Information technology –
Cloud computing – Overview and vocabulary" [14] пропонується таке визначення
хмарного сервісу – це одна або декілька можливостей, що пропонуються через
парадигму хмарних обчислень, і що викликаються за допомогою певного
інтерфейсу.
Ю. Г. Носенко наводить основні характеристики, що визначають хмарні
сервіси від інших: самообслуговування за потребою, універсальний доступ до
мережі, групування ресурсів, гнучкість, вимірювання послуг [7, с. 32].
Поняття хмаро орієнтоване навчальне середовище (ХОНС) вводили лише
деякі вчені. Зокрема, погоджуємось з думкою С. Г. Литвинової, яка під ХОНС
розуміє "штучно побудовану систему, що складається з хмарних сервісів і
забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів і учнів для
ефективного, безпечного досягнення дидактичних цілей" [6, с. 8].
Так, М. П. Шишкіна та М. В. Попель у своїй роботі [12] вводять поняття хмаро
орієнтоване освітньо-наукове середовище, під яким розуміють "ІКТ
середовище вищого навчального закладу, у якому окремі дидактичні функції,
а також деякі принципово важливі функції здійснення наукових досліджень
передбачають доцільне координоване та інтегроване використання сервісів і
технологій хмарних обчислень" [12, с. 74].
М. П. Шишкіна у дисертаційному дослідженні дає ще таке визначення
хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища – це таке освітньо
наукове середовища закладу вищої освіти, в якому передбачається
"використання технології хмарних обчислень для забезпечення ІКТ
підтримування його функціонування і розвитку" [11, с. 42].
У даному дослідженні під хмаро орієнтованим навчальним середовищем
закладу вищої освіти будемо розуміти навчальне середовище закладу вищої
33

освіти, в якому дидактичні цілі підготовки фахівців, а також забезпечення
співпраці викладачів та студентів, досягаються шляхом використання
технологій і сервісів хмарних обчислень.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання, гіпотези.
Осмислення реальностей, в яких живе людина, транзитивності її існування

визначає потребу антиципації образу випускника загальноосвітнього закладу
та того педагога, який здатний реалізувати освітні завдання, які постають на
сучасному етапі розвитку суспільства. Йдеться про формування «нової
генерації педагогічних працівників», які усвідомлюють власну професійну
позицію та актуальність смислового, миследіяльного підходу до організації
співдії всіх суб’єктів освітнього процесу. Означене вказує на значущість
врахування суб’єктнісної, а не лише суб’єктної площини активності
особистості, її здатності до діяльного, внутрішньо зумовленого засвоєння
соціокультурного досвіду. Для вищої педагогічної освіти це актуальне питання
навчання майбутніх педагогів створенню умов для вияву суб’єктності
особистості, а точніше – двосуб’єктності, де визнається особистісна
суб’єктність і педагога, і школяра та їх взаємозалежність, у якій вони здатні
саморозвиватися. Цільова орієнтація освітнього середовища на самоцінність
суб’єктів педагогічного процесу та людиноцентризм визначає чинник, який
детермінує не тільки прояв суб’єктності, але і її заохочення, стимулювання,
позитивне підкріплення. Уважаємо, що це відповідає теорії формування
метакомпетенцій майбутніх педагогів, фундаменталізації їх підготовки,
особливо, їх навчанню проектувати освітнє середовище (спочатку власне,
відтак і майбутньої діяльності) з урахуванням значущості формування
здатності до самонавчання, самоосвіти та саморозвитку. Сукупно означене
сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності та психолого
педагогічної культури майбутніх педагогів, розвиткові їх професійного
мислення як мислесхеми, в якій становлення суб’єктності є важливим
орієнтиром сучасної освіти та школи. Зауважимо, що йдеться, з одного боку,
про діалогову, розвивальну, взаємосуб’єктну співдію педагога та школяра, а з
іншого – про дидактичну теорію, у якій технологічно-педагогічний аспект
змісту освіти, процесу навчання, його засобів та форм також має бути
переосмислений.
Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Крім методу
абстрагування, що уможливив виявлення потенціалу освітнього середовища в
оптимізації змістового контексту професійної підготовки майбутніх педагогів
до реалізації ідеї суб’єктності поза проблемностями суспільного буття, ми
використали мисленний експеримент, евристична цінність якого полягала в
розробленні підходу до формування нових схем миследіяльності майбутніх
педагогів під час проектування особливостей реалізації ідеї суб’єктності
особистості в освітньому процесі, водночас нового рівня самоусвідомлення.
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Логіка дослідницького пошуку передбачала застосування методу
моделювання о світнього процесу в закладі вищої освіти, зокрема, щодо
змістових та процесових аспектів підготовки майбутніх педагогів до реалізації
професійних функцій. Його використання відповідає синергетичній
парадигмі
обґрунтування багатомірності, самоорганізації, еволюції
педагогічної
реальності. Наше дослідження ґрунтувалося на схемах
функціональної та ситуаційної моделей, де імітувалися способи взаємодії
об’єкта з середовищем. Це були «моделі ситуацій шкільного життя» та «моделі
поведінки суб’єкта» в цих ситуаціях. Йдеться про відтворення не самого
об’єкта дослідження, а умов його існування. Використання методу
моделювання пропонуємо забезпечити
моделювальними засобами –
авторський методичний посібник [1]; стимульний
матеріал
психодіагностичних методик, наприклад, виявлення суб’єктнісного

потенціалу особистості (за критеріями віку); інструкції щодо самостійної
роботи з робочим зошитом (за технологією розвивального підручника).
Проектування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх
педагогів ґрунтувалося на провідних положеннях гуманістичного,
гуманітарного, аксіологічного та діяльнісного підходів.
Висновки, основні внески, результати. Першоосновою формування
професійної педагогічної позиції, що відповідає викликам сучасного світу, в
якому відбувається життєздійснення особистості, є становлення в майбутніх
педагогів нового типу знання, інноваційного погляду на освітню ситуацію, а
згодом і новий тип інновацій, спрямованих на створення людиновимірного
освітнього середовища. Результатом проведеного нами мисленного
експерименту стало розроблення змін у методологічній підготовці майбутніх
педагогів. Йдеться про осмислення ними (асиміляція нових дискурсів)
концептуальних засад суб’єктності особистості як психолого-педагогічного
феномену (новий тип ставлення до суб’єктів освітнього процесу); аналіз
психолого-педагогічних умов, які сприяють впровадженню ідеї суб’єктності
особистості; осмислення проблем розвитку суб’єктності особистості школяра та
їх вирішення, а також детермінант становлення власної професійної та
особистісної суб’єктності.
Результатом моделювання освітньо-технологічного аспекту набуття
майбутніми педагогами предметної компетентності у сфері психопедагогіки
суб’єктності стало визначення розвивального контексту навчальної
інформації.
Його пропонуємо презентувати відповідно до періодів
структурно-циклічного підходу: від знання до дії, від прийняття до творчого
втілення (А. Фурман [2]). Насамперед, це когнітивний рівень (теоретична
матриця) – «Привіт, проблемо!», соціально-зорієнтована площина – «Еврика!»,
ціннісний контекст – «Спробую сам!» та креативний вимір – «Знаю, умію і
творю!».
Актуальним уважаємо обґрунтування використання засобів
психопедагогіки суб’єктності для формування у студентів оновленого погляду
на освітню ситуацію, професіоналізації їх мислення, настановлень щодо
особистісного зростання усіх суб’єктів освітнього процесу, орієнтованість на
співдію у засвоєнні та творенні соціокультурного досвіду. Йдеться про
когнітивний компонент (знання), опора на який сприятиме оптимізації
середовища для апробації отриманої навчальної інформації (уміння) та
сприятиме формуванню спрямованості на реалізацію ідеї суб’єктності
особистості в освітньому процесі (переконання).
Розглядаємо предметну компетентність у сфері психопедагогіки
суб’єктності як елемент складнішого системного утворення майбутніх
педагогів – метакомпетенції. Знання як учитися і як учити уможливлює
віднаходження
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оптимального поєднання ними стандартизованих освітніх цілей та
можливостей для особистісного самовизначення кожного учасника
педагогічної співдії. Педагогічна діяльність, уміння перетворювати соціальний
запит на педагогічну задачу (діяльність вчителя – це, по суті, метадіяльність,
спрямована на розв’язання дидактичних задач) – не підсумок набутих
педагогом компетенцій та їх реалізації, це кожного разу початок саморозвитку
в професії.
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Проблема дослідження. В умовах сучасного суспільства формування
кар’єри відбувається досить непередбачувано і динамічно, що визначається
змінністю і плинністю самого соціального життя. Однією з передумов успішної
кар’єри є постійний розвиток, самовдосконалення і адаптація до
конкурентних ринкових умов.
Нами виявлено істотні проблеми щодо професійного розвитку і кар’єри
молоді в умовах прикордонних регіонів. Варто відзначити, що молодь
транскордонних регіонів України одна з перших почала на собі відчувати
відмінності між рівнем свого життя та можливостях з молоддю суміжних
регіонів, «новоспечених» членів Європейського Союзу. Відповідно, це
відобразилось у новій формі полікультурності (зокрема, інтенсифікація
вивчення польської, угорської, чеської, словацької та інших мов;
представлення в іншому світлі історично-культурних героїв, подій, символіки,
які є важливими в сусідніх країнах) та транскордонних економічних практик
(активізація каналів контрабанди; пошук легальних та напівлегальних шляхів
оформлення проживання та роботи у сусідніх країнах в умовах безвізового
режиму). У сфері національної безпеки відбувається посилення ксенофобських
настроїв, розмиття національної ідентичності, масове набуття громадянства
інших країн, орієнтація на країни, які мають кращі показники економічного
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та соціального розвитку, що загрожує втраті суверенітету певними
територіями. Дефіцит працівників, з одного боку, може стати гальмом
розвитку економіки. А відплив найбільш активних, молодих та освічених осіб
– демократичних перетворень в Україні. Однак, з другого боку, безпосереднє

ознайомлення населення з європейським способом життя та цінностями
сприятиме прискоренню модернізації країни. Відплив працівників за кордон,
крім виникнення кадрового дефіциту, може примусити бізнес вище цінувати
працю українців, боротися за працівників, створюючи більш привабливі і
краще оплачувані робочі місця. Ці елементи соціального портрета молоді
периферійних територій прикордоння потребують нагальної уваги з боку
науковців. Адже ігнорування подібних тенденцій може призвести до
негативних та незворотних процесів для Української державності,
національної безпеки на шляху євроінтеграції
Метою роботи дослідження ризиків при формуванні професійної
кар’єри в умовах пограничних регіонів. Значна частина студентів не
орієнтується в потребах сучасного ринку праці. Переважна більшість з них
хочуть мотивовані лише матеріальними факторами, отримання високих
прибутків в рамках своєї майбутньої професії. При чому характерною
ознакою молоді є ситуативна свідомість, адже для більшості перспектива
віддаленого кар’єрного зростання, пропорційного зростання заробітної платні
не актуальна. Варто виділити основні проблеми, з якими молодь може
зіткнутись при побудові своєї кар’єри: - не підготовленість до практичної
діяльності в рамках обраної професії; - відсутність внутрішньої мотивації,
бажання
працювати; - розмитість уявлень про перспективи свого
професійного майбутнього; - ситуативна свідомість, не здатність ставити
віддалені стратегічні цілі, професійні плани; неадекватна оцінка своїх
можливостей і здібностей [1, 2].
Методи дослідження. Так, з січня до травня 2019 р. було проведене
соціологічне опитування студентів других курсів методом анкетування, яке
охопило вищі навчальні заклади міст: Дрогобича, Одеси та Ужгорода.
Опитування проводилося в рамках міжнародного дослідження «Випадіння з
процесу навчання у ВНЗ». Для аналізу еміграційних настроїв української
молоді нами було відібрано N=319.
Серед завдань дослідження ми намагалися з’ясувати хто мав вплив на
студентів при виборі свого ЗВО – фаху. З цією метою до соціологічного
інструментарію включили запитання: «Чиїх порад Ви дотримувались при
виборі ЗВО своєї професії?».
Шкала відповідей включала такі варіанти: «порад моїх батьків», що
свідчить, на наш погляд, про повну залежність від своїх батьків та їхній
авторитет для абітурієнта, «сам(а) вирішив(ла)» – засвідчує самостійність,
«дотримуючись прикладу брата/сестри», «дотримуючись прикладу своїх
друзів», – засвідчує про авторитет друзів чи близьких родичів, «порад моїх
вчителів» – авторитет наставників та довіра до школи, «кар’єрне
консультування» - зважений вибір професії.
Результати опитування засвідчують, що кількість тих абітурієнтів які самі
приймають рішення 45,5% та кількість абітурієнтів, що прислухаються до
порад батьків 44,5% є однаковою. Цей відсоток (44,5%), що прислухаються до
порад батьків є вагомим і може свідчити про повну (фінансову, моральну)
залежність від своїх батьків та їхній авторитет для абітурієнта. Досить
вагомим є відсоток довіри до вчителів (19,4%). Позиція «Кар’єрне
консультування» увібрала лише 4,1%, що може свідчити про те, що абітурієнт
не враховує реалії
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ринку праці, його попит та реальний стан, що пізніше може призвести до

безробіття, або незатребуваності професії.

Таблиця 1
Розподіл відповідей студентів на запитання «Чиїх порад Ви дотримувались
при виборі ЗВО?», (%)
Поради:
%
Сам(а) вирішив(-ла)
45,5
Дотримуючись порад моїх батьків
44,5
Дотримуючись порад моїх вчителів
19,4
Дотримуючись прикладу своїх друзів
5,6
Кар’єрне консультування
4,1
Дотримуючись прикладу брата/сестри
2,8

Висновки. А значить студент, вступаючи на обрану спеціальність,
ризикує опинитися непідготовленим до нових змін і вимогам. На сьогоднішній
день молодь має зовсім інші цінності, ставлення до праці та уявлення про своє
майбутнє, прагнучи до успіху і благополуччя, але при цьому маючи смутні
псевдо ідеали. Ще однією проблемою в сучасній освіті є вибір професії за
наявністю бюджетних місць. Не секрет, що не всі випускники шкіл мають
можливість здобувати вищу освіту на платній основі. І навіть маючи таку
можливість, випускники намагаються, так чи інакше, отримати бюджетне
місце. Іноді прагнення до безкоштовного навчання перевищує бажання
вчитися за тією спеціальністю, яка є найбільш бажаної. Це в підсумку
призводить до того, що випускник свідомо вибирає ту спеціальність, з якої
себе не ідентифікує і по якій надалі не бажає або не планує працювати.
Таким чином, суспільство і держава несе істотні втрати, що особливо гостро
відчувається в пограничних регіонах.
Процес професійної соціалізації молоді повинен проходити так, щоб
кожна особистість розуміла значення праці для себе, своєї сім’ї та суспільства,
щоб у цьому процесі формувалося глибинне переконання в цінності праці, яка
має стати не тільки матеріальною, але й духовною потребою у самореалізації
та розвитку особистості.
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Постановка проблеми. В умовах реформування системи вищої освіти
України і подальшої орієнтації вітчизняних освітніх практик на європейські
етичні стандарти в освітніх наукових дослідженнях гостро постає питання
формування культури академічної доброчесності в студентському середовищі.
Особливо актуальним це питання є для студентів магістратури, оскільки саме
перед ними під час написання магістерської роботи стоїть завдання оволодіти
методологією наукової творчості, самостійно проводити наукові дослідження
та оприлюднювати їх результати на засадах публікаційної етики,
опрацьовувати автентичні англомовні наукові джерела, вміло оперуючи
інформацією, що міститься в них, та нести відповідальність за її достовірність,
щоб, таким чином, бути спроможним до плідної інноваційної і науково
дослідної діяльності. Досягнення такого результату, в свою чергу, неможливе
без дотримання як здобувачами вищої освіти, так і науково-педагогічними
працівниками загальних принципів академічної доброчесності як одного з
елементів системи забезпечення якості сучасної української освіти.
Наразі освітні процеси в нашій країні зазнають кризу академічної
доброчесності через відсутність «достатньої інформації щодо концептуальної
будови, компонентів та принципів академічної та наукової доброчесності,
щодо можливого покарання за недотримання етичних норм співіснування в
університетському середовищі» [5, с. 136], а також через «низький рівень
довіри до результатів навчання, зокрема й творчих наукових досягнень як
здобувачів, так і насамперед професорсько-викладацького складу ЗВО» [6, с.
192]. Проте, аналіз наукової літератури свідчить про значний інтерес до
окресленого питання як у вітчизняних (В. Бахрушин, О. Карагодіна, Т.
Костирко, Є. Недогібченко, Є. Ніколаєв, О. Парфьонова, О. Слободянюк, Я.
Тицька та інші), так і зарубіжних (T. Coalter, T. Fishman, D. Malan, R.

McHaney, P. Piascik) науковців. Тому метою наведеної публікації є
висвітлення сутності поняття «академічна доброчесність», розгляд її ознак та
заходів, що її зумовлюють, а також вправ, що сприяють формуванню
академічної доброчесності засобами англійської мови. Вважаємо, що для
формування свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до академічної
культури необхідно запровадити спеціальну навчальну дисципліну.
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У своєму дослідженні ми висуваємо гіпотезу, що магістранти, які
успішно пройшли курс «Іноземна мова для академічного спілкування»,
опанували навички академічного письма, ознайомились з правилами
цитування та оформлення бібліографії, сформували належне ставлення до
інтелектуальної власності, навчилися перефразовувати та реферувати наукові
джерела, запобігати плагіату, є більш обізнаними з принципами і
фундаментальними цінностями академічної доброчесності та вдало
використовують їх під час написання своєї магістерської роботи.
Методологія дослідження. Імплементація поняття «академічна
доброчесність» в освітню сферу починається зі статті 42 Закону України, де
академічна доброчесність визначається як «сукупність етичних принципів і
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання й/або
наукових (творчих) досягнень» [4, с. 42]. На думку Т. Фінікова, ці етичні
принципи і правила мають охоплювати всіх основних гравців академічної
арени (абітурієнтів, студентів, аспірантів і молодих дослідників, провідних
викладачів та вчених, представників органів управління і контролю освіти,
замовників наукової продукції, видавців наукової літератури та періодики,
лідерів громадських і професійних організацій та асоціацій, пов’язаних з
вищою освітою), які створюють і підтримують науково-освітню діяльність [1,
с.11]. Таким чином, «визначення власних моральних стандартів, їх постійне
співставлення з кращими взірцями глобальної академічної культури,
послідовне втілення в життя на кожному напрямі роботи» є пріоритетом
розвитку сучасної наукової спільноти [3, с.191].
Серед ознак, притаманних академічній доброчесності виділяють: 1)
комплексний характер (сукупність етичних принципів та визначених законом
правил); 2) наявність спеціального суб’єкта (учасників освітнього процесу); 3)
чітко визначена сфера застосування (в процесі навчання, викладання та
провадження наукової діяльності); 4) особлива мета (забезпечення довіри до
результатів наукових досягнень) [7, с. 5].
Згідно з чинним законодавством, дотримання академічної доброчесності
здобувачами освіти передбачає:
-
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання;
-
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
-
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
- 
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації [4].

Застосування перелічених заходів в рамках дисципліни «Іноземна мова
для академічного спілкування» неможливе без виконання спеціальних вправ,
які мають на меті навчити магістрантів складати бібліографічний список
літератури, робити посилання на наукові джерела та цитувати думки вчених,
реферувати та писати короткі тексти на науково-педагогічну тематику.
Наведемо приклади таких вправ. Студентам пропонується прочитати три
варіанти одного і того ж наукового тексту, один з яких є оригінальною версією
наукового твору, інший – перефразований варіант наукового твору із
дотриманням усіх норма та правил академічної доброчесності, третій – версія
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з елементами плагіату. Таким чином студенти повинні визначити, який
уривок є оригінальним. Окрім того, студенти мають вміти коректно робити
посилання на думки науковців, висловлені у науковій праці, тому доречно
виконати вправи на розвиток вміння академічного письма, а саме ті, що
націлені на формування навички коректного цитування. Інша вправа, яка
може бути запропонована студентам в рамках вивчення дисципліни
«Іноземна мова для академічного спілкування», це аналіз англомовного
наукового твору та його усна інтерпретація з використанням переліку
наукових кліше, які наводяться у темплейті [2].
Висновки. Таким чином серед завдань, які повинні опанувати
магістранти під час вивчення дисципліни «Іноземна мова для академічного
спілкування», на перший план виходять наступні: оволодіння методологією
наукової творчості, вміння самостійно проводити наукові дослідження та
оприлюднювати їх результати на засадах публікаційної етики. Отже, щоб бути
спроможним до плідної інноваційної і науково-дослідної діяльності
магістранти повинні вміти опрацьовувати автентичні англомовні наукові
джерела, вміло оперуючи інформацією, що міститься в них, та нести
відповідальність за її достовірність.
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Постановка проблеми/основні дослідницькі питання. На думку
президента НАПН України В. Кременя, вітчизняна школа «з її схильністю до
світоглядних і гуманітарних аспектів освіти - інститут передусім культури, що
вирішує завдання підготовки людини не тільки до професійного, а й до
соціального життя. Це сприяє набуттю нею навичок і знань такого життя, що
дає змогу бути не тільки фахівцем, а й громадянином суспільства». А відтак,
пріоритетна функція школи полягає в доцільному спрямуванні і
підтримуванні соціальних намірів учнів відповідно до їхніх індивідуальних
можливостей і бажань, наданні їм різнобічної підтримки в особистісному
громадянському виборі.
Концепцією «Нова українська школа» визначено стратегію розвитку
освіти, яка стала дороговказом для освітян Херсонщини у роботі над науково
методичною проблемою «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в
умовах створення єдиного освітнього простору».
На сьогодні залишаються недослідженими особливості створення
комфортного лінгводидактичного середовища в умовах загальноосвітнього
навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов, шляхи
удосконалення системи роботи в профорієнтаційному напрямі, із
професійного самовизначення учнів.
Проблема взаємовпливу навчальних дисциплін в процесі вивчення
іноземних мов розглядалася багатьма дослідниками та мовознавцями із
ближнього зарубіжжя (Н. Баграмова, В.Горіна, Б. Лебединська, Г. Рогова та
ін.). Розробка основних теоретичних положень викладання другої іноземної
мови належить Б. Лапідусу. Система ефективного запам’ятовування
іншомовних слів та активізації словникового запасу була розроблена Б.
Гуфейзен. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив визначити
проблему дослідження, спрямовану на усунення суперечностей: між

підвищеним попитом суспільства щодо шляхів переходу до нової системи
освіти, орієнтованої на розвиток особистості, і недостатньо розробленими
інструментарієм і існуючими засобами удосконалення «старої» системи.
Необхідність вирішення вищезазначених суперечностей зумовила вибір теми
дослідження «Роль предметно-мовного інтегрованого навчання у професійному
самовизначенні учнів ЗЗСО».
Мета дослідження - визначити методологічну доцільність
використання технології предметно-мовного інтегрованого навчання Content
and LanguageIntegrated Learning (CLIL) в процесі викладання учням різних
навчальних предметів засобами англійської та інших іноземних мов, з метою
їх подальшого професійного самовизначення у загальноосвітньому
навчальному закладі з поглибленим вивченням іноземних мов.
43

Методи дослідження. З метою підтвердження ефективності
застосування предметно-мовного інтегрованого навчання за технологією CLIL
в умовах ЗЗСО було проводиться педагогічний експеримент, в ході якого
застосовано анкетування, психологічне діагностування, індивідуальні та
групові консультації з учителями, учнями 1-9 класів та їх батьками.
Педагогічний експеримент ще триває, та вже станом на сьогодні засвідчимо
наступні дані:
•
94 % педагогів навчального закладу, що задіяні в експерименті, не тільки
виявили готовність до саморозвитку та інноваційної діяльності, а й активно
долучаються до проведення міських, обласних заходів, консультують
педагогічну громаду щодо реалізації СLIL
• 
проведене анкетування серед учнів 1 – 9-х класів показало, що серед їх
природних нахилів переважають наступні: до спорту (117 учнів); до
малювання (89 учнів); до вивчення іноземних мов (77 учнів)
•
опитування батьків учнів, які задіяні в експериментальному дослідженні,
виявлено, що переважна їх більшість (85 %) помітили значне покращення
мовних досягнень дітей й зацікавлені в здійснюваному напрямку роботи у
навчальному закладі.
Висновки. Отже, висвітлені нами окремі аспекти навчання учнів за
технологією CLIL спонукають нас до наступних висновків:
• 
CLIL технологія є важливою з точки зору перспектив поєднання зусиль
педагогів, учнівської та батьківської спільнот багатьох освітніх установ,
просуваючи знання різних шкільних предметів засобами іноземних мов й
розширюючи рамки практичного застосування набутих знань учнівською
молоддю у повсякденному житті;
•
до змістових тенденцій у проведенні сучасних уроків англійської мови варто
віднести використання стратегій у навчанні школярів середньої ланки із
залученням знань про довкілля та проведення вебквестів або проектів на
кшталт "Science Across Europe".
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в узагальненні
здобутків педагогів в справі просування технології предметно-мовного
інтегрованого навчання та розробленні навчально-методичного супроводу
роботи фахівців англійської мови спільно із колегами-фахівцями з інших
навчальних дисциплін.
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Стрімкі процеси інтеграції національної системи шкільної освіти
України до європейського та світового освітнього простору зумовлюють
необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і
конкурентоспроможності вітчизняної освіти в нових економічних і
соціокультурних умовах. Здійснення змін повинно відбуватися на основі
вивчення сучасних світових тенденцій, які вибудовуються як результат
проведення масштабних досліджень в галузі освіти. Презентована монографія
власне і є однією із спроб проаналізувати дані сучасних світових освітніх
досліджень, а саме TALIS (Teaching and Learning Educational Survey) для
розуміння і пояснення процесів, що відбуваються в сучасній європейській
освіті та їхніх впливів на розвиток та вдосконалення середньої освіти в
Україні. Праця є результатом наукової роботи учасниць робочої групи проекту
Української асоціації дослідників освіти "Європейська якість освітніх
досліджень для розширення можливостей освітян в Україні" у рамках
Програми «Еразмус+ Жан Моне» за підтримки Європейської Комісії.
Головними об’єктами дослідження є вчителі і освітнє середовище, що
аналізуються дослідницями через призму шкільного клімату, шкільного
лідерства, самоефективності вчителів і їхньої задоволеності професійною
діяльністю. Робота складається із вступу, трьох розділів і висновків.
У вступі автори розкривають сучасну ситуацію з реформуванням
середньої освіти в Україні і основні підходи до впровадження змін у контексті
реформи «Нова українська школа», роблять огляд сучасних міжнародних
досліджень, які проводять Організація економічного співробітництва та
розвитку і Міжнародна асоціація оцінювання освітніх досягнень, надають
інформацію про особливості проведення міжнародного моніторингового
дослідження TALIS і Всеукраїнського дослідження, що проводилося за його

методологією, обґрунтовують вибір країн для аналізу та висновків крос
культурних порівнянь.
У першому розділі «Шкільна культура в Україні і країнах Європейського
Союзу: кроскультурні порівняння» (підготовлено Світланою Щудло, Оксаною
Заболотною та Тетяною Медіною) розкрито поняття шкільної культури в
сучасних наукових дослідженнях, виокремлено її типи та елементи, зазначено,
що шкільна культура – це цілісне явище, спричинене синтезом цілей,
цінностей, очікувань і взаємовпливів учасників шкільної спільноти, а тому
важливо здійснити порівняльний аналіз шкільного клімату, переконань
учителів і методів навчання, які застосовуються в Україні та країнах
учасницях опитування TALIS-2013.
Дослідники доходять висновку, що створення позитивного шкільного
клімату сприяє розвитку внутрішньої мотивації учнів до регулярного
відвідування школи, тому важливим є залучення фахівців до індивідуальної
роботи з учнями та їхніми сім’ями, а також активне їх включення у шкільне
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життя. Насильство в українських школах є проблемою, яка часто
замовчується, а тому існує потреба у детальному інформуванні щодо випадків
насильства та засобів його подолання. На думку авторів, схожа тенденція
щодо ідеалізації ситуації в школах, приховування існування негативних
проявів у шкільному кліматі, які стосуються як учнів, так і вчителів,
спостерігається у багатьох країнах пострадянського простору.
Переконання більшості учителів проаналізованих країн ґрунтуються на
конструктивістських засадах, повазі до думки учнів, цінуванні їхнього
добробуту та хороших стосунках з ними. Проте переконання перебувають у
площині цінностей, тому важливо дослідити як вербально висловлені
переконання співвідносяться зі шкільною практикою. Аналіз методів і форм
навчальної роботи досліджуваних країн підтвердив, що вчителі застосовують у
своїй діяльності групові форми роботи, інтерактивні методи навчання, що
свідчить про застосування конструктивістських переконань на практиці.
Автори висновують, що одним із першочергових завдань української школи є
створення культури співпраці, яка ґрунтується на спільних переконаннях,
спільному баченні розвитку школи, яке поділятимуть учителі і учні.
Другий розділ монографії «Шкільне лідерство в Україні і країнах
Європейського Союзу: кроскультурні порівняння» (підготовлено Оленою
Ковальчук та Наталею Горук) присвячено обґрунтуванню сучасних
теоретичних підходів до трактування шкільного лідерства, його типів, стилів
та особливостей у різних країнах. Дослідження особливостей лідерства,
проведене за опитувальником TALIS показало, що, не зважаючи на сучасні
вимоги і стандарти, окреслені для ефективного управління школою,
переважаючим стилем лідерства директорів у більшості країн залишається
інструктивне лідерство (instructional leadership), що ґрунтується на
авторитарному стилі управління, а найвищі показники демонструють країни
постсоціалістичного простору.
Поєднання проаналізованих даних дозволило виокремити чотири
провідні стилі лідерства у школах ЄС: інтегроване лідерство, інклюзивне
лідерство, навчальне лідерство та адміністративне лідерство. Проте
найкращим вибором для директора-лідера слід вважати індивідуальний стиль
управління школою, який є своєрідною сумішшю різних стилів. Головним
викликом для сучасного лідера шкільної освіти є організація співпраці

вчителів у межах закладу освіти, створення навчальної професійної спільноти
та культури співробітництва, тому однією із надважливих функції директора
лідера є розбудова спільного бачення стратегії/місії школи та залучення до
цього усіх учасників освітнього процесу.
Досліджено, що професійний розвиток є важливою складовою на шляху
до кар’єрного зростання та ефективного лідерства в освіті, і спільною рисою
усіх опитаних країн є тенденція до збільшення кола професійних
компетентностей та особистісних якостей педагогічних лідерів. Проаналізовані
у розділі дані доповнюють профіль професії директора і можуть бути
використані для розробки нових професійних стандартів та програм
професійного розвитку шкільних лідерів.
Розділ «Задоволеність учителів професійною діяльністю та їхня
самоефективність» (підготовлено Тетяною Лісовою) розкриває поняття
самоефективності вчителя в освітньому середовищі, яке розглядається
дослідницею як впевненість вчителя у власній компетентності та чинник
забезпечення якості освіти.
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Зазначено, що самоефективність та задоволеність роботою не є
статичними характеристиками, вони відображають процес розвитку протягом
усього життя, залежать від особистих якостей та мінливих зовнішніх обставин.
Проведений аналіз дослідницею засвідчив, що за деякими видами роботи, що
характеризують самоефективність вчителя, частка українських вчителів і в
середньому частка вчителів з країн-учасниць TALIS є майже однаковими.
Доведено, що самоефективність вчителя може бути і фактором впливу, і
результатом розвитку: самоефективність підвищується у результаті
професійного вдосконалення та впровадження нових педагогічних практик, з
іншого боку, підвищена самоефективність спонукає далі до участі у
професійному розвитку та готовності до вдосконалення практик.
Аналіз даних TALIS 2013 дозволив виокремити залежність
самоефективності вчителів та задоволеності роботою від демографічних
характеристик вчителя, навчального середовища, шкільного клімату,
професійного розвитку, оцінювання вчителів та «зворотного» зв’язку, від
вчительських практик та поглядів на навчання, від співпраці вчителів у
школі. Зроблено висновок, що в цілому, в різних країнах TALIS участь
вчителів у спільних практиках пов'язана з більш високою самоефективністю
та задоволеністю від роботи.
Дослідниця також вказує на значні зміни між даними TALIS 2013 та
2018 року, що спостерігаються майже в усіх показниках та порівнює
отримані дані із проведеним моніторинговим опитуванням в Україні.
Отримані результати показали, що рівень самоефективності українських
вчителів суттєво нижчий, ніж у деяких закордонних колег, а це, без сумніву,
впливає на рівень освіти школярів.
Представлені у книзі матеріали дозволяють прослідкувати сучасні
тенденції європейської освітньої політики та зрозуміти значущість освітнього
середовища для ефективної діяльності вчителя. Головною засадничою ідеєю
праці є розбудова та розвиток української школи відповідно до сучасних
європейських стандартів.

Олена Демченко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна
ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ
КОГНІТИВНО-ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Постановка проблеми/основні дослідницькі питання. У зарубіжній
(Є.Алехнович, Я.Коломінский, В.Юркевич та ін.) і вітчизняній (О.Антонова,
В.Демченко, Н.Довгань, Л.Корецька, Д.Корольов, Є.Панько, Л.Радзіховска,
Р.Семенова, Г.Тригубець, В.Ушмарова, Н.Федоров, М.Шемуда ін.) педагогіці
вищої школи поступово формується напрям, пов'язаний з підготовкою
майбутніх педагогів до розвитку обдарованості дітей. Проте більшість таких
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розробок передусім присвячена професійному становленню вчителів,
орієнтованих на розвиток обдарованих учнів під час вивчення різних
предметів.
Вважаємо, що формувати здатність до психолого-педагогічного супроводу
здібних, потенційно талановитих особистостей потрібно вже в майбутніх
вихователів ЗДО. Поділяємо думку І.Зязюна [5], що «майбутніх академіків
потрібно шукати в пісочниці». В свою чергу зазначимо, що роботу з виявлення
здібностей, талантів та обдарованості дітей необхідно починати з ранніх
років.
Тому дослідницький інтерес становлять наукові розвідки (Г.Борин,
Н.Голота, О.Грисюк Н.Колесник, Л.Руденко, Р.Савченко та ін.), об’єктом яких
є підготовка здобувачів вищої освіти до розвитку творчих здібностей і
обдарованості дошкільників. Продовжуючи ідеї названих учених, у контексті
започаткованого дослідження підготовку майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти до роботи з одарованими дітьми розуміємо [1], з одного
боку,
як систему, частину загальної підготовки; з другого боку,
цілеспрямованим і спеціально організованим процесом. Напрямами такої
підготовки нами визначено:
– оволодіння студентами гуманістичними професійними цінностями та
усвідомлення необхідності спеціальної роботи з обдарованими дітьми; –
засвоєння системи інтегрованих філософських і психолого-педагогічних знань
у сфері обдарованості
– набуття комплексу професійних умінь,
–вироблення фасилятивної позиції та розвиток абнотивності як
домінантної якості педагога обдарованих дітей, емоційного інтелекту,
професійних і соціально зумовлених якостей.
Метою підготовки в важаємо формування в студентів готовності до
роботи з обдарованими дітьми. Професійно-педагогічну діяльність вихователя

ЗДО з обдарованими дітьми характеризуємо [1] як інноваційну та творчу, в
основі якої гуманістично орієнтована та полісуб’єктна взаємодія педагога, з
одного боку, з усіма суб’єктами створення культурно-освітнього простору,
сприятливого для розвитку здібностей обдарованої дитини. З другого боку, це
робота з потенційно обдарованими особистостями. В ході якої створюються
умови для стимулювання активності дитини з проявами обдарованості та
досягнення нею успіхів у різних видах діяльності, розвитку загальних і
спеціальних здібностей, реалізації творчого потенціалу та самоствердження в
колективі однолітків [1].
Нами виділено та експліковано [1; 2] поняття «готовність майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з одарованими дітьми» я к
результат окресленого спеціально організованого напряму підготовки в закладі
вищої освіти. Як будь-який вид, готовність такого порядку є інтегративним
особистісно-професійним утворенням, що синтезує в собі взаємозумовлені та
взаємопов’язані компоненти: аттітюдно-орієнтувальний, когнітивно
змістовий, операційно-діяльнісний, особистісно-сінтонний, моніторингово
результативний.
Кожен названий компонент є вагомим і несе окреме змістове та
методичне навантаження. Вчені в галузі професійної педагогіки
обґрунтовують важливість кожної складової професійної готовності. Зокрема,
наголошують на значенні знань у підготовці студентів до різних напрямів
професійної діяльності, які є основою розвитку практичних навичок і
вироблення професійних якостей, обов’язковим елементом готовності чи
компетентності. В контексті розробки підготовки вихователів закладів
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дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми О.Дронова [4] визначає
коло знань, які потрібні сучасному спеціалісту-«дошкільнику»: теорії
обдарованості, принципів розробки діагностичних методик та індивідуальних
корекційно-розвивавальних програм. У когнітивній складовій психологічної
готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з
обдарованими дітьми О.Довгань [3] виділяє знання психологічних основ
обдарованості та особливостей роботи з обдарованими дітьми.
На наш погляд [2], формування когнітивно-змістового компоненту
готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з
обдарованими дітьми потребує засвоєння студентами системи психолого
педагогічних і методичних знань про:
– філософські засади обдарованості та генезу її вивчення в історичному
поступі;
–
психологічні основи обдарованості як наукового феномену,
характеристику особистості з проявами різних видів обдарованості; – сутність
та різні підходи до пояснення понять «здібна / талановита /обдарована
дитини», «дитяча обдарованість», «потенційно обдарована дитина», «дитина з
проявами обдарованості», «вікова обдарованість» тощо; –особливості прояву
різних видів обдарованості в дошкільному віці; –амбівалентність розвитку
обдарованої особистості, психолого-педагогічні проблеми і особливі освітні
потреби дітей з проявами обдарованості; – закономірності та перспективи
переходу дитячої обдарованості як потенціалу в сталу характеристику
особистості;
–
методики діагностики проявів обдарованості й виявлення особливих
потреб обдарованих дітей дошкільного віку;

–
чинники,

психолого-педагогічні умови становлення обдарованої
особистості в закладі дошкільної освіти та в регіональному просторі; –
специфіку, технології та методи роботи з потенційно обдарованими дітьми;
–
вимоги до особистості педагога обдарованих дітей, специфіку його
професійної діяльності в закладі дошкільної освіти.
Аналіз навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін, які
вивчають студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта, показав, що в їх змісті
теоретичні засади обдарованості, особливості професійної діяльності
вихователя ЗДО з розвитку здібностей та обдарованості дітей представлено
частково. З огляду на це, спостерігається фрагментарність, несистемність
знань студентів про обдарованість як науковий феномен, недостатня
орієнтованість у соціально-психологічних проблемах і особливих потребах
обдарованих дітей, поверховість розуміння вимог до особистості педагога
обдарованих дітей та його професійної діяльності, слабка обізнаність про
методичні особливості створення культурно-освітнього простору для розвитку
обдарованості дітей тощо.
Для цього необхідно внести корективи в структуру освітньо-професійних
програм підготовки здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей в
цілому, майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти зокрема,
доповнивши їх обов’язковими / вибірковими дисциплінами про
обдарованість. Пропонуємо [2] такі вибіркові дисципліни:
– «Навчання і виховання обдарованої дитини», метою викладання якої є
формування в майбутніх вихователів готовності до виявлення потенційно
обдарованих дітей дошкільного та створення сприятливих умов для
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задоволення їхніх особливих освітніх потреб, навчання, виховання і творчої
самореалізації;
– «Розвиток творчого мислення вихователя ЗДО» / «Практикум з
розвитку креативного мислення», які спрямовані на формування в майбутніх
вихователів готовності до творчої педагогічної діяльності та розвиток
креативної компетентності; допомогу студентам у розвитку творчих
здібностей і креативного педагогічного мислення.
До того ж, вважаємо [2], що варто переглянути зміст навчальних програм
«традиційних» псиного-педагогічних дисциплін, «імплементувавши» в їх
контекст окремі теми / питання, наприклад:
– «психологія загальна»: високий рівень розвитку загальних і спеціальних
здібностей як прояву обдарованості; обдарованість як психологічний
феномен; розмежування понять «здібності», «обдарованість», «талант»,
«геніальність»; теорії обдарованості, природа обдарованості, структура та
ознаки обдарованості; обдарованість як асинхронний розвиток; творчість у
структурі
обдарованості; види обдарованості, їх характеристика та
особливості прояву;
– 
«психологія дитяча»: поняття «дитяча обдарованість», «обдарована
дитина», «дитина з проявами обдарованості»; вікові особливості ознак різних
видів обдарованості в дітей, сенситивні періоди для розгортання потенціалів
обдарованих дітей; особливості прояву обдарованості на різних етапах
дошкільного дитинства;
– 
«педагогіка загальна зі вступом до спеціальності»: розвиток
обдарованості дітей як завдання сучасної педагогіки; обдарована особистість

як індивідуальність; створення умов для розвитку здібностей і талантів дітей
як завдання сучасного закладу освіти; типи закладів освіти для здібних і
обдарованих дітей; вимоги до педагога обдарованих дітей, абнотивність та
творчість як важливі професійні якості;
– 
«педагогіка дошкільна»: ранні прояви обдарованості дитини; умови
розвитку обдарованості в дошкільному віці; особливості роботи вихователя з
дітьми з проявами різних видів обдарованості; створення розвивального
середовища ЗДО для розгортання творчого потенціалу дітей; психолого
педагогічні особливості ефективного використання форм і методів у
індивідуальній роботі із здібними й обдарованими дітьми; «історія дошкільної
педагогіки»: погляди філософів і видатних педагогів різних часів на здібності
та таланти людини; досвід роботи з пошуку й розвитку обдарованості в різних
педагогічних системах;
– 
«теорія та методика співпраці з сім'ями»: роль батьків у виявленні та
розвитку обдарованості дитини; особливості сімейного виховання обдарованої
дитини; взаємодія вихователя з сім'єю, яка виховує обдаровану особистість;
– 
«основи науково-педагогічних досліджень»: значення спостереження в
процесі ідентифікації дитини як потенційно обдарованої; особливості
використання діагностичних методик оцінки рівня розвитку здібностей і
обдарованості дітей, виявлення їхніх особливих потреб і проблем;
–
«педагогічна майстерність з методикою організації ігрової діяльності та
проведенням свят у ЗДО»: вимоги до педагога обдарованих дітей; якості,
необхідні вихователю для успішної роботи з розвитку здібностей і
обдарованості дітей; використання можливостей ігрової діяльності та свят у
розвитку творчості та здібностей дітей з різними видами обдарованості
(художньою, музичною, соціальною, спортивною, технічною тощо);
–
«педагогічні технології інклюзивного навчання в ЗДО»: розвиток
обдарованої дитини як особистості з особливими освітніми потребами; вимоги
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до організації її психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного
освітнього простору.
Висновки. Отже, підготовка майбутніх педагогів до роботи з
обдарованими дітьми має стати окремим напрямом освітнього процесу в
педагогічному ЗВО. Для необхідно змоделювати спеціальні умови,
організувати цілеспрямовану й систематичну роботу з набуття майбутніми
вихователями знань, умінь і навичок, необхідних для роботи з обдарованими
дошкільниками. Важливим у такому підході є поетапне ознайомлення
студентів з психолого-педагогічними засадами обдарованості, науково
методичними теоріями створення в закладі дошкільної освіти освітнього
простору, сприятливого для реалізації обдарованості дошкільників з
потенціалу в сталу характеристику.
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ОСВІТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19:
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. За даними
ЮНЕСКО, 91% учнів та студентів по всьому світу опинилися на карантині. З
часів Другої світової війни – це перше глобальне закриття шкіл та
університетів, до якого уряди країн виявилися не готовими. Не зважаючи на
те, що дистанційне навчання бере свій початок ще з кінця 18 ст., а цифрова
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освіта активно обговорюється науковою спільнотою останні 3 роки, пандемія
виявила неготовність освітніх систем масштабно використовувати цифрові
інструменти у навчанні через досить низький рівень цифрової грамотності
вчителі та учні чи відсутність необхідного обладнання (смартфону, ноутбуку
тощо) та Інтернету.
Представники різних галузь знань мають спільні погляди на світ після
пандемії, а саме, що фізичний світ відійде на другий план, а на цифровий –
чекає справжній ренесанс. Вважається, що коронавірус прискорить четверту
промислову революцію та глобальну цифровізацію. Це не може оминути і
системи освіти. Панує думка, що в 2021 році можна буде очікувати різке
зростання народжуваності, що у свою чергу призведе до того, що до 2040
року істотно збільшиться кількість людей, яких необхідно буде навчати.
Окрім того на традиційну систему освіти величезний вплив матиме
дистанційне навчання, яке з тимчасового, вимушеного заходу, може стати
новим стандартом освіти. Прогнозується, що пандеміє призведе до
переосмислення ключових показників успішності, а саме: самосвідомості,
соціальної позиції, здатності до співпраці, психологічної стійкості; хоча ця
тенденція спостерігалися і до спалаху вірусу. Але нові реалії ще більше
підсилять важливість цих показників. Очікується збільшення домашнього та
гібридного навчання, поява приватних мікрошкіл, зменшення кількості

дорогих приватних закладів через переорієнтацію учні та батьків на менш
дорогі гібридні альтернативи.
Новими тенденціями в освіті можуть стати: освіта для життєвих
навичок, гібридна школа, зміна ролі вчителя, домашнє (Homeschooling) та
мобільне навчання (Mobile Learning), глобальна освіта.
У постійно мінливому глобальному середовищі молоді люди потребують
стійкості та адаптивності – саме ці навички виявилися важливими для
ефективного орієнтування в умовах пандемії. Тож у майбутньому одними із
найважливіших навичок можуть стати творчість, спілкування та співпраця, а
також емпатія та емоційний інтелект; уміння працювати в умовах
демографічних відмінностей, щоб використовувати силу колективу шляхом
ефективної командної роботи.
Прогнозується, що школа стане гібридною: частину часу діти
вчитимуться в форматі face-to-face – в класі з учителем, решту часу –
самостійно онлайн. Таке поєднання офлайн- і онлайн-освіти не лише зробить
школу більш гнучкою у разі подібних криз у майбутньому, але також надасть
нові можливості. Тож, школам доведеться змінити свою парадигму – від
«школи викладання» перейти до «школи навчання».
Модель педагога як носія знань, який передає свою мудрість учням,
більше не підходить для цілей освіти 21-го століття. Завдяки тому, що молоді
люди зможуть отримати доступ до знань і навичок за допомогою своїх
телефонів, планшетів чи комп'ютерів, роль вчителя у класі чи викладача у
лекційному залі має бути терміново переосмислена. Вчитель повинен стати
фасилітатором, який заохочує та координує.
Ще до пандемії мільйони дітей у всьому світі були хоумскулерами, тобто
навчалися вдома. В умовах глобального карантину OECD позитивно оцінює
тенденцію онлайн-навчання і прогнозує, що багато урядів переглянуть свої
уявлення про шкільну освіту, а експерти прогнозують, що багато сімей
зважаться на такий формат навчання для своїх дітей. Ще одна освітня
тенденція, яка може докорінно змінити освіту – M-learning (мобільне
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навчання). Сучасні навчальні платформи сьогодні активно зосереджуються на
пристосуванні свого контенту для М-навчання.
Пандемія COVID-19 яскраво проілюструвала, наскільки ми глобально
взаємопов'язані – більше не має таких речей, як окремі проблеми і дії. Успішні
люди в найближчі десятиліття повинні вміти розуміти цей взаємозв'язок і
долати кордони, щоб використовувати свої відмінності та працювати в умовах
глобального співробітництва. Світ після пандемії потребуватиме людей, які
будуть глобально освічені, з глибоким розумінням взаємопов'язаності речей у
світі, умовності кордонів і вразливості кожного із нас.
У той час як цифровим освітнім платформам по всьому світу
прогнозують імпульс для розвитку, на університети очікує різке падіння
доходів та необхідність фінансової адаптації. Це є наслідком закриття
кордонів, особливо у країнах-лідерам з високою часткою іноземних студентів
(Австралія – 28%, Канада – 21%, Великобританія – 21%, Нова Зеландія – 15%,
Франція – 13%, Нідерланди – 12%, Німеччина – 12 %, Швеція – 11% і Фінляндії
– 10%. У період пандемії університети також позбавлені найважливіших
джерел доходів, що пов'язані з платою за проживання, харчування та дозвілля
(доходи від спортивних змагань тощо), що може призвести до

недофінансування наукових досліджень. Для збереження класичної моделі,
університетам доведеться створити цифрові периферії навколо фізичного
кампусу, за допомогою яких університет буде вибудовувати різні гібридні
моделі і впроваджувати їх в освітнє середовище.
Роблячи висновок, хочеться виразити сподівання, що для покоління Z,
Alpha, а також всіх майбутніх поколінь цей досвід ізоляції та навчання далеко
від своїх однолітків, вчителів та поза межами класних кімнат стане
обережним нагадуванням про важливість нашої людської потреби в
особистісному спілкування та соціальній взаємодії.
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ОЦІНКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МЕТОДОМ МЕТАБОЛІЧНОГО
ЕКВІВАЛЕНТУ ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
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Постановка проблеми. Виклики для здоров’я населення постійно
оновлюються. Серед екологічних та соціально-економічних проблем, розвитку
інформаційних технологій, впливу урбанізації, негативних тенденцій у
харчуванні найбільш актуальною проблемою сучасного світу є пандемія
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COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу умови життя піддаються
суттєвим трансформаціям, що впливають на стан здоров’я. Упродовж
останніх трьох місяців наш організм адаптується до соціальної ізоляції в
умовах епідемії, тривалого знаходження у приміщенні під час карантину. Ці
зміни стосуються всього населення, включаючи дітей та молодь. В таких
стрімко змінних умовах людина має бути витривалою фізично і психічно. Уже
з’явились публікації, що «вірусна пандемія викликала паралельну епідемію
тривоги» [5]. Експерти ВООЗ розробляють рекомендації медичним
працівникам та населенню щодо вчасної, достовірної та зваженої інформації
щодо захворювання [5, 6].
Без сумніву, COVID-19 став викликом і для організації освітнього
процесу, котрий досить швидко набув інших форм, серед яких єдино
правильний вихід – дистанційне навчання. З одного боку, використання

навчально-інформаційних порталів дають можливість опанувати навчальний
матеріал, з іншого – призводять до малорухливого способу життя.
Відомо, що одним із факторів забезпечення оптимального рівня здоров’я
є достатня рухова активність (РА), під якою розуміють сумарну кількість
рухових дій, які виконуються в процесі життєдіяльності [1, 2, 4].
Загальновідомо, що РА спрямована на забезпечення нормального розвитку
властивих людині фізичних і психічних якостей, підвищення рівня
функціональних можливостей організму, збереження і зміцнення здоров’я [3].
РА є важливим інструментом для запобігання не лише фізичних, а й психічних
розладів, зокрема підвищення тривожності [3], що є особливо актуальним у
теперішніх умовах. Загалом, формування здорового способу життя через
оптимізацію РА є важливим шляхом до відповідального ставлення до свого
здоров’я.
Метою дослідження: є вивчення стану рухової активності методом
метаболічного еквіваленту дівчат юнацького віку в умовах навчальної
діяльності під час пандемії COVID-19.
Методи дослідження. У дослідженні взяли участь 30 дівчат юнацького
віку (17,5 poків), здорових (зa дaними сoмaтичнoгo тa психoневpoлoгічнoгo
oбстеження), праворуких, учасниць навчального процесу.
Для
визначення
рівнів
РА
обстежуваних
викopистaнo
загальноприйнятий для оцінки енергетичних витрат на РА метод
метаболічного еквіваленту (МЕТ) [1]. МЕТ (metabolic equivalent of task) є
фізіологічним поняттям, що характеризує інтенсивність енерговитрат при
виконанні певної фізичної діяльності та розраховується як співвідношення
швидкості метаболізму протягом виконання фізичної діяльності до величини
основного обміну (ОО) у стані спокою (відповідає споживанню 3,5 мл
О2/кг×хв
та еквівалентно 1,0 ккал/кг×хв або 4,184 Дж/кг×хв у стані

спокійного положення сидячи). Величина МЕТ є індексом (ум. од.), а не
одиницею енергії, оскільки визначається шляхом розрахунку частки енергії
добової РА до величини ОО. Тому використання МЕТ дозволяє коректно
проводити співставлення енергетичних витрат між особами із різною масою
тіла.
Відповідно до використаної методики, оцінка РА включала складання
обстежуваними формалізованого звіту, в якому протягом доби визначалась
тривалість різних (за інтенсивністю) видів діяльності, визначення добових
енерговитрат та встановлення рівня добової РА (низький, нижче середнього,
середній. вище середнього, високий). Анкетування щодо РА обстежувані
здійснювали за звичайний робочий день, враховуючи умови навчання – до
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карантину (І етап) та в умовах карантину (ІІ етап), відповідно за лютий та
квітень-травень 2020 року. Учaсть у дoслідженні булa дoбpoвільнoю та з
уpaхувaнням існуючих біoмедичних нopм.
Під час обробки отриманих даних використовувались методи
варіаційної статистики з оцінкою t-критерія Стьюдента.
Результати дослідження. Аналізуючи результати дослідження рівнів
доброї РА обстежуваних дівчат, залежно від умов освітнього процесу,
встановлено наступні особливості. Рівень добової РА юначок в умовах
звичайної навчальної діяльності коливався від 2111 ум. од. (дуже низького) до
3808 ум. од. (високого) при усередненому значенні 2998,90 ± 113, 54 ум. од.,
що відповідає середньому його рівневі. Зазначимо, що у 20 % (6 дівчат) осіб

рівень РА відповідав дуже низькому, з такою ж частотою – низькому, тоді як
у 60 % (18 дівчат) – високому. Таким чином, за звичайних умов
життєдіяльності 40 % обстежуваних юнацького віку мають низький рівень РА,
що може бути наслідком гігієнічно нераціональною організацією навчально
виховного процесу, скороченням тривалості вільного часу, візуальним
перевантаженням тощо [3].
Результати самозвіту щодо добової РА у мовах карантину обстежуваних
вказує на дуже низький його рівень – 2192,06 ± 96,23 ум. од. (коливався від
1442 ум. од. (дуже низький рівень) до 3028 ум. од. (середній рівень). Нами
встановлено, що в умовах дистанційного навчання лише у 23,3 % випадків (7
осіб) рівень добової РА відповідав середньому, в решти випадків (76,7 %) –
дуже низькому. Сучасні дослідження зазначають, що обсяг РА дітей та молоді
не відповідає біологічним потребам, що пов’язано з умовами навчання [2].
Вочевидь, в умовах дистанційного навчання дана закономірність
посилюється.
Отже, в умовах дистанційного навчання, викликаного пандемією
COVID-19, встановлено достовірне зниження добової РА, порівняно зі
звичайними умовами освітнього процесу. Така ситуація характеризується
обмеженням кількості та інтенсивності рухів, що зумовлено способом життя в
умовах карантину. Зазначимо, що у звичайних умовах навчальної діяльності
кількісна оцінка добового бюджету часу (робочого дня) засвідчує, що від 33,5
% до 54,16 % загального обсягу добової РА становить звична, спрямована на
задоволення природних потреб людини РА, включаючи навчальну та
виробничу діяльність. Тоді як на РА високої інтенсивності затрачається
близько 7,9-11,7 % бюджету часу за добу (дорога пішки, прогулянки,
відвідування секцій).
В умовах дистанційного навчання під на час пандемії COVID-19 оцінка
добового бюджету часу виявила, що тривалість РА на задоволення природних
потреб людини, навчання та виробничу діяльність збільшилась до 66 %. На
виконання РА високої інтенсивності використано близько 6,25-10,4 %
добового бюджету часу, що є нижчим показником, порівняно з умовами
звичного освітнього процесу. Зазначимо, що подовжену тривалість роботи за
комп’ютером (близько 12,5% від добового бюджету часу) зафіксовано у 60 %
(18 осіб) обстежуваних (у період звичного освітнього процесу – 20 % (6 осіб)),
перегляду ТV продовжився до 4,1% від загального добового бюджету часу (на
І етапі – до 2,1 %). Тоді як ранкову гімнастику в докарантиний період
виконували 53,3 % обстежуваних (16 осіб), під час карантину – 33,7 % (11
осіб).
Зниження добової РА юнацтва має негативний вплив на фізичний
розвиток, рівень здоров’я. Достовірне зниження добової РА в умовах
дистанційного навчання в подальшому вплине на функціональні можливості
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організму, формування захворювань серцево-судинної, ендокринної,
кістково-м’язової систем [2, 3].
Висновки. Дівчата юнацького віку в умовах звичайного освітнього
процесу характеризувалися середнім рівнем рухової активності. В умовах
дистанційного навчання встановлено достовірне зниження рухової
активності: 76,7 % дівчат характеризувалися дуже низьким її рівнем.
Отримані результати дозволяють зробити припущення про нераціональне
використання добового бюджету часу в умовах карантину: близько 29,1 %

часу займають робота з комп’ютером, самопідготовка. У структурі бюджету
вільного часку часу близько 42 % займають пасивні види відпочинку (сон,
відпочинок лежачи, перегляд ТV тощо).
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Постановка проблеми: традиційне навчання, в якому студенти є
просто пасивними отримувачами інформації, яку надає викладач, слід
змінювати. Живучи в епоху технологій, під час занять з англійської мови,
можна використовувати широкий спектр інструментів, які підвищують
ефективність
навчання іноземної мови та допомагають уникнути
однотипності та використання лише навчального підручника.
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На початку 21 століття діапазон технологій, доступних для
використання в навчанні та викладанні іноземної мови, став дуже
різноманітним, і способи їх використання в аудиторіях вищих навчальних
закладів по всьому світу стали основними у мовній практиці. Цифрові
технології вже давно є особливістю освіти в усьому світі, зокрема мовної.
Основні дослідницькі питання: англійська мова для академічних
цілей (EAP) – це «вивчення англійської мови з конкретною метою допомогти

учням навчатися, проводити дослідження». До переваг технології, що
використовується в контекстах викладання мови, є задоволення потреб,
уподобань та інтересів окремих студентів, можливість використання
автентичних матеріалів, використання різноманітних матеріалів,
персоналізований підхід до навчання, підвищення мотивації та впевненості
студентів, ефективного та цілеспрямованого навчання та закріплення знань
[2].
Методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація джерел і
матеріалів.
В процесі вивчення англійської мови для академічних цілей, поряд з
лінгвістичними вимогами, значна кількість академічних завдань передбачає
використання сучасних цифрових технологій. Студенти та викладачі
створюють текстові звіти та документи, слайди для покращення презентацій,
використовують електронну пошту для спілкування та співпраці, беруть
участь
в онлайн-платформах, проводять дослідження за допомогою
електронних баз даних та Інтернету. Сучасні студенти, які не є носіями
англійської мови, здатні ефективно та доцільно працювати в академічному
контексті, мають
можливість ефективно навчатись в електронному
середовищі [3].
Наприклад, інтерактивна дошка, смартфон, скайп, блоги, подкасти
змінили навчання та вивчення англійської мови. Програми призначені для
використання в аудиторії, доступні для викладачів та студентів. Викладач
використовує свій обліковий запис, щоб створити групу для максимум 50
студентів за сеанс. Викладач складає список студентів в одній групі або він
може поділити їх на менші групи; створює вікторину, дає обмеження часу,
перевіряє результати та отримує відгуки та досвід студентів.
Використовуючи інтерактивні дошки, викладачі матимуть набагато
більше можливостей для участі студентів у навчальному процесі. Більшість
учнів є «візуальними», це означає, що існуюча навчальна програма повинна
бути підтримана відео, рухомими схемами, розповідями або онлайн-вмістом.
Іншими словами, викладачі можуть підвищити інтерес студентів, додавши
стимулюючі наочні посібники до нових та існуючих навчальних програм, а
крім того, все, що виконується на комп’ютері, можна побачити на
інтерактивних дошках.
Skype був випущений 15 років тому, ще в 2003 році, тому сприймати цю
технологію, як сучасну, вкрай важко. Однак його потенціал для викладання
англійської мови, беззаперечний. Це простий і недорогий спосіб, який дає
студентам та викладачам можливість зв’язатися із зовнішнім світом, не
залишаючи своїх місць. У мовній аудиторії студенти можуть зв’язатися з
носіями мови в усьому світі та покращити свої знання англійської мови.
Навчання стає більш автентичним, натхненним та захоплюючим, коли воно
виходить за стіни аудиторії. Skype можна використовувати для надання
різноманітних, справжніх мовних вражень, включаючи інтерв'ю з
англійським автором або міжнародні спільні проекти з іншими аудиторіями.
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Однією з сучасних цифрових технологій можна вважати подкаст. Це
аудіо- чи відеофайл, який може транслюватися через Інтернет або
завантажуватися на комп'ютер або мобільний пристрій. Що стосується
викладання мови, студенти можуть слухати наявні подкасти та покращувати

розуміння почутого або створювати власні подкасти та практикувати навички
говоріння. Обидва варіанти є набагато ефективнішими, ніж традиційні
завдання аудіювання та говоріння, включені до навчальних посібників,
головним чином через незалежність студентів у виборі тем [1].
Висновки: отже, використання інноваційних технологій стало
важливою частиною навчального процессу, яке дозволяє викладачам
покращувати процес вивчення іноземної мови. Крім того, використання
технологій відіграє ключову роль у навчанні іноземної мови виходячи з
власного темпу, допомагає в саморозумінні, сприяє взаємодії з викладачем та
створює в студентів високу мотивацію до ефективного засвоєння мовних
навичок.
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Постановка проблеми. Пошук ефективних шляхів підготовки молоді до
громадянства та їхньої участі у політичному житті є завжди актуальним для
демократичного суспільства. Світова історія засвідчує, що зберегти й
розвивати демократичні традиції вдається не всім країнам. Найскладніше тим
державам, які переживають трансформацію політичних режимів. Процес
впровадження демократичних цінностей є довготривалим складним і
неоднозначним. І, навіть, у розвинутих демократіях докладають чимало зусиль
для досягненнями високого рівня розуміння та прийняття прав та обов’язків
усіма громадянами. Демократію підтримують ті громадяни, які володіють
необхідними знаннями, вміннями та навичками. Якщо відсутня обґрунтована
їхня прихильність до фундаментальних цінностей та принципів демократії,
вільне та відкрите суспільство не може досягнути успіху. Тому немає
важливішого завдання, аніж формування свідомого, ефективного та
відповідального громадянина. Вкрай важливо, щоб над його реалізацією
разом працювали політичні лідери, освітяни та громадянське суспільство.
Школа як

58

одна з найважливіших соціальних організацій, через формальну освіту, несе
особливу та історичну відповідальність за розвиток громадянської
компетентності та громадянської відповідальності. Виконати такі завдання
вона може засобами громадянської освіти.
Метою нашого дослідження є аналіз ефективних інтерактивних методик
громадянської освіти для формування демократичного середовища у школі.
Методи дослідження. У статті використані методи систематизації аналізу та
порівняння інтегративних методик громадянської освіти, запропонованих
для використання у закладах середньої освіти. Результати. Існують різні
інтерпретації поняття громадянської освіти. У західній науці використовують
визначення «civiс education», яке включає в себе процес отримання знань про
політику та виховання громадянської культури [1]. Громадянська освіта не
обмежується лише школою та вихованням дітей і молоді. Це процес, який
триває все життя. Агентами впливу на формування політичної свідомості та
громадянської культури є також сім’я, влада, релігія, засоби масової
інформації. Доречно з цього приводу висловився Алексіс де Токвіль,
зазначивши, що участь у політичному житті громади є формою
громадянської освіти: «Міські збори – це свобода, про яку вчать у початковій
школі, далі за власними переконаннями людина нею може користуватись і
насолоджуватись» [1].
Однак, найбільше словосполучення «громадянське виховання»
застосовується у школах та інших закладах освіти. Це можна пояснити тим,
що у дитячому та молодому віці через навчання найефективніше можна
формувати громадянські цінності та навички. З іншого боку, школи як
важлива соціальна організація має чітку місію навчання громадянства.
Зокрема, у статті 3 Закону України «Про повну загальну середню освіту»
йдеться про «всебічний розвиток, навчання, виховання, соціалізація
особистості, яка здатна до життя в суспільстві..., готова до свідомого
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та
громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни,
довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству»
[2].
Очевидно, що зразки громадянської поведінки у демократичному
суспільстві неможливо передати шляхом традиційних форм навчання, яка в,
основному, орієнтується на пасивну модель. Методика навчання
громадянської освіти передбачає використання новітніх підходів. У
порівнянні
з традиційними методами, інтерактивні – передбачають
суб’єкт-суб’єктну взаємодію. Це дозволяє вчителю, на думку О. Пометун,
моделювати життєві ситуації, спільно у класі аналізувати обставини,
вирішувати завдання, використовувати рольові ігри, роблячи процес
навчання більш цікавим, різноманітним та ефективним [3, 61].
У змісті громадянської освіти можна виокремити дві складові: освіту з
прав людини і громадянські права та свободи. Ці завдання розв’язуються як у
навчальному процесі, так і в позакласній та позaшкільній роботі відповідно до
ступенів шкільної освіти, змісту навчальних предметів і вікових особливостей
учнів. Існує ряд різноманітних інтерактивних методик, які допомагають
учням здобути знання, уміння і навички у цих питаннях. Серед
найпоширеніших інтерактивних методів громадянської освіти слід назвати:
«Кафе знань», «Букет квітів», «Дерево прав людини», «Перегони на повітряних

кулях», «Китайські палички», «Скарбничка» та ін.
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Пропонуємо умовну робочу класифікацію інтерактивних методів
громадянської освіти за ступенями загальної середньої освіти (початкова,
основна та старша школа). А також можна диференціювати інтерактивні
методики, залежно від використання у навчальній чи позаурочній діяльності.
У початковій школі серед завдань громадянської освіти є створення умов
для формування елементарних знань про державу, основні моральні цінності,
закони, права, відповідальність людини і громадянина, норми та зразки
поведінки. Вважається, що на цьому ступені розвиваються комунікативні
здібності дитини, що дають змогу інтегруватися в суспільство, вміння
спілкуватися й залагоджувати конфліктні ситуації через діалог, закладаються
основи ціннісних орієнтацій свідомого [4, 14].
До ряду інтерактивних методів навчання громадянської освіти для дітей
молодшого шкільного віку метод можна віднести наступні: «Скарбничка»,
«Карусель», «Займи позицію». Інтерактивна гра «Скарбничка» дає розуміння,
що кожен має право і його треба поважати. У коробочку-скарбничку діти
складають вирізані зі статей, журналів картинки, що ілюструють права дітей.
На нашу думку, «Карусель» – найбільш ефективний метод для
одночасного залучення цілого класу до активної роботи та обговорення
дискусійних питань. Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки
обсягу й глибини набутих знань. Учні стають у два кола, де внутрішнє –
нерухоме, яке формують учні високого та достатнього рівня, та зовнішнє, яке
дозволяє рухатись при отриманні правильної відповіді учасника навпроти.
Метод «Займи позицію» корисний на початку роботи з дискусійними
питаннями. Його можна використати для демонстрації розмаїття поглядів на
проблему, що вивчається. Використовується після опанування дітьми певної
інформації й усвідомлення ними наявності протилежних думок щодо
розв’язання аналізованої проблеми.
В основній школі, одночасно з поглибленням знань та морально-етичної
складової громадянської компетентності, увага має зосередитись на соціальній
складовій громадянської компетентності, що забезпечує учнів знаннями та
уміннями, необхідними для участі в житті школи та громади (співпраця,
співробітництво, комунікації, повага до інших, толерантна поведінка, права
та обов’язки). Серед інтерактивних методик варто застосовувати «Мозковий
штурм» – ефективний метод колективного обговорення, для пошуку спільних
рішень. Це спонукає школярів виявляти свою уяву та творчість, шляхом
вільного вираження думок всіх учасників.
Інтерактивна гра «Перегони на повітряних кулях» сприяє формуванню в
учнів переконання, що права людини є універсальною цінністю, яку ніхто не
може самовільно відібрати чи скасувати. Завдання учнів полягає в тому, щоб
розмістити в порядку пріоритетності права людини і обґрунтувати їх.
Розвивати групову взаємодію та вміння працювати в команді дозволяє
інтерактивна гра «Китайські палички». Утримуючи між собою ланцюг за
допомогою олівців, учні розуміють взаємозалежність один від одного.
У старшій школі варто зосереджувати увагу на політологічному,
соціологічному, правовому та економічному аспектах громадянської
компетентності. Зміст громадянської освіти передбачає розуміння сутності
демократії, форм участі громадян у суспільному та політичному житті, прав і

свобод людини та ін. Особливістю формування громадянських умінь на цьому
рівні освіти є здатність учня застосовувати набуті знання, вміння та навички
для вирішення як власних життєвих проблем, так і суспільства й держави. На
наш погляд, методика «Кафе знань» – дуже простий процес взаємодії,
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спрямований на широкий обмін думками, ідеями й досвідом. Групи школярів
сідають за окремі столики і обговорюють певні питання. Після закінчення
визначеного часу, переходять до інших столиків. Такі раунди спілкування
створюють живу «мережу» обміну думками й розширюють та поглиблюють
колективні знання.
Підтримувати згуртованість у класі чи групі та підвищити самооцінку
учнів можна за допомогою інтерактивного методу «Букет квітів», шляхом
складання власного портрета, спираючись на власну думку, думку вчителя та
друга.
Формування і розвиток в учнів системи концептуальних поглядів для
оцінювання прав людини забезпечить така методика як «Дерево прав
людини». По групах учні мають намалювати гарне дерево, основа якого –
«права людини». Потім до дерева додають кілька основних гілок з ключовими
концепціями, які, на думку учнів, становлять або повинні становити частину
прав людини. Навколо цих основних гілок повинна бути певна кількість
менших гілок, що пов’язані, на думку учнів, з основними гілками.
Позакласна діяльність школи може ефективно каталізувати формування
громадянських компетентностей учнів. Серед інноваційних форм
громадянського виховання є такі, які прилучають учнів до активної участі в
громадському житті, співпраці з державними органами та різноманітними
громадськими структурами, ініціювання корисних суспільних справ. Особливе
значення має практична спрямованість діяльності учнів у місцевій громаді, та
oрієнтація на суспільно корисні справи, а також участь школярів у
розробленні та практичному втіленні власних соціальних проектів, пошукової
роботи, проведенні благодійних акцій.
Висновки. Використання інтерактивних методів у навчально-виховному
процесі сприяють становленню демократичного середовища в школі.
Ефективні інтерактивні методики громадянської освіти дозволяють
формувати в учнів не лише громадянознавчу складову, але й компетентності,
які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті.
Проаналізовані нами методи громадянської освіти сприяють формуванню
умінь обґрунтовано висловлювати точку зору, працювати з іншими людьми на
результат, критично мислити, обстоювати свої права, попереджати і
розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Система
освіти США протягом усього свого історичного розвитку перебувала у тісному
зв’язку з процесами, що мали місце в американському суспільстві. У її змісті
віддзеркалено особливості соціально-політичної структури країни, її
ідеологічний клімат, національна своєрідність культурних традицій, нарешті
специфіка самих освітніх інститутів. Тому не випадково, що наявні у різні
часи філософські течії справляли значний вплив на розв’язання найбільш
загальних теоретичних проблем освіти і виховання молодого покоління.
Зв’язок філософії і педагогіки існує реально, оскільки і висунення, і
розв’язання найважливіших педагогічних проблем, таких, як цілі виховання,
засади побудови навчальних планів і програм, провідні принципи процесу
навчання не можливі без філософського обґрунтування. З огляду на це,
вважаємо за необхідне розглянути гуманістичну теорію, притаманну
американській педагогічній
думці, і її вплив на шкільний
навчально-виховний процес.
Особливості реалізації гуманістичної теорії в закладах Сполучених
Штатів Америки розглядають Франк, Фромм, Камю, Хайдеггер, Беккер,
Маслоу, Роджерс та ін.
Гуманістична теорія розглядає дитину як цілісну особистість, котра
постійно прагне до самоздійснення. Основними методологічними принципами
тут виступають самоцінність особистості, глибока повага та емпатія до неї,
врахування її унікальної індивідуальності. У центр своїх досліджень ця теорія
ставить людину з усіма її складностями та неповторностями, здорову творчу
особистість, основною метою якої є самоактуалізація. Один з провідних
представників і засновників гуманістичної психології Америки А.Маслоу
детермінує самоактуалізацію як реалізацію людиною своїх потенційних
можливостей у процесі постійного вибору. А для того, щоб здійснити певний
вибір, людина має пізнати саму себе [2, с.15].
Гуманістична психологія запропонувала модель допомоги, за якою
сильніший „простягає руку” слабшому, на чому було сформульоване поняття
так званої „розвивальної” допомоги, яку А.Маслоу розглядає як спілкування
старшого брата з молодшим: „Старший брат – це любляча людина, яка бере на
себе відповідальність за молодших. Він, зрозуміло, знає більше, адже довше
прожив... Він намагається вдосконалювати молодшого, робити його краще,
але обов’язково в межах власного стилю молодшого” [2, с.16]. Надзавдання

зазначеної допомоги – активізація внутрішніх ресурсів тієї особистості, якій
допомагають. При цьому звертається увага на те, що допомога буде
ефективною, якщо людина, котрій вона надається, самостійно змогла
подолати власні проблеми. Водночас „розвивальна” допомога не висуває за
мету втішити, полегшити особистісні страждання. Пояснюється це тим, що
конфлікти, помилки, розчарування, хоча і травмують, викликають тяжкі
переживання, проте діють на благо людини, дають їй новий досвід, готують до
життєвих перипетій. Співучасть в оволодінні цим досвідом і становить
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допомогу особистісному росту. Тому не треба давати готові рецепти або
розв’язувати проблеми за іншого. Людина сама має прожити власне життя і
той, хто хоче їй допомогти, повинен залишати простір для роботи її душі, для
особистих зусиль. Таким чином формулюється висновок, що тим, хто шукає
допомоги у формі поради, треба подавати „розвивальні” поради, які б
пропонували різні шляхи виходу з тієї чи іншої ситуації і спонукали до
самостійних дій.
К.Роджерс на основі багаторічного досвіду дійшов висновку, що
головним мотивом поведінки людини є прагнення до актуалізації, тобто
прагнення реалізовувати власні здібності з метою збереження життя, яке
робить людину більш сильною, а життя різноманітним, захоплюючим,
сприяючим наявним потребам. „Називати це можна по різному – тенденцією
росту, спонуканням до самоактуалізації чи тенденцією руху вперед, але це
основна рушійна сила життя... Це прагнення, яке властиве всьому
органічному та людському життю, тенденція виявляти та використовувати
можливість організму такою мірою, якою ця активність зміцнює організм та
власне „Я”” [3, с.77-78].
Психолог стверджує, що людині від природи властиве прагнення до
самоактуалізації, а саме – до позитивних змін у своєму житті. „Мій досвід
говорить мені, – пише він, – що людям властиво розвиватися в позитивному
напрямі. Чим глибше людину розуміють і сприймають, тим сильніша її
готовність позбавитися помилкових позицій, з яких вона сприймала життя, та
рухатися вперед. Життя у високому розумінні – безперервний мінливий
процес, в якому ніщо нефіксоване. Життя спрямовується розумінням, що
змінюється, й інтерпретацією мого досвіду. Це завжди процес становлення” [3,
с.68-69].
Процес самоактуалізації пов’язаний з процесом оцінювання, а також
самооцінювання. Певний досвід, який оберігає та зміцнює власне „Я” людини,
оцінюється, сприймається організмом позитивно, а те, що загрожує та
перешкоджає збереженню та зміцненню „Я”, оцінюється як негативне і
підлягає усуненню. І хоча в дітей молодшого шкільного віку „Я-концепція”
тільки починає формуватися, оцінювальний компонент у них значно
розвинений, тоді як в дорослих він губиться, що призводить до збереження й
захисних реакцій.
К.Роджерс вважав, що учень повинен навчатися сам. Під значущим
учінням він розумів „таке учіння, яке становить собою не лише накопичення
фактів, але й зміну поведінки людини, її ставлення зараз та в майбутньому.
Це проникаюче всюди научіння, яке становить собою не просто приріст
знань, а глибоке проникнення в сутність особистості” [3, с.340]. Учитель у
цьому процесі має виступати фасилітатором, тобто „такою людиною, яка
підвищує швидкість та ефективність діяльності індивіда” [3, с.360]. На
переконання вченого, у „відкритих класах учень самонавчається і рухається

вперед відповідно до закладених здібностей та можливостей, учителю
відводиться роль консультанта” [4, с.23].
Для розв’язання цього завдання пропонується створювати в класі таку
атмосферу, яка сприяла б самореалізації кожного учня. Для цього вчитель: має бути конгруентним. На думку дослідника, „конгруентність” передбачає,
що вчитель має бути саме таким, яким він є насправді, а головне усвідомлювати власне ставлення до людей [3, с.347];
- емоційно сприймати та розуміти учня таким, яким він є, а, особливо,
його почуття;
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- не нав’язувати учням власні знання та досвід, а зацікавлювати їх; створювати умови для самоактуалізації, „бо учні, які перебувають у
реальному контакті з життєвими проблемами, бажають навчатися
змінюватися, відкривати щось нове, створювати, не втрачають надію” [3,
с.350];
- формувати творчу особистість. Основним мотивом творчого процесу
К.Роджерс вважав прагнення людини реалізовувати себе, виявляти свої
можливості. „Це прагнення може бути глибоко заховане під кількома шарами
заіржавлених психологічних заслонів, за невизнаним людиною штучним
фасадом. Я впевнений, що прагнення є в кожному індивіді й тільки чекає
певних умов до звільнення та прояву” [3, с.413];
- контролювати та аналізувати одержані результати згідно з
поставленими цілями. „Якщо для нас є важливим розвиток творчих здібностей
учнів, то ми випробовуємо шляхи вдосконалення учіння, які надають велику
свободу душі” [3, с.353];
- відмовитися від оцінок, адже „оцінка означає будь-яке закінчення”.
Натомість учням слід пропонувати виставляти собі оцінки. За таких умов „цей
знак завершеності залишається неостаточним, відкритим, незавершеним” [3,
с.370].
Гуманістичні теорії у своїй більшості звернені до ідей натуралістичного
гуманізму, що бере початок у вченнях Сократа та Арістотеля. Це
„натуралістична філософія, що базується на науці та здоровому глузді,
демократії і людському взаєморозумінні та співчутті. Її основою виступає
антропоцентризм” [5, с.9].
До основних завдань гуманістичної освіти належать:
- забезпечення позитивного самоспрямування і
незалежності; - розвиток почуття відповідальності за власні
знання;
- розвиток творчості.
Розв’язання означених завдань, на думку Гейга та Берлінера,
ґрунтується на таких принципах, як:
- учні краще засвоюють те, що вони прагнуть знати, що їм може
знадобитися у житті;
- уміння вчитися має більше значення, ніж сума знань;
- власна оцінка є найважливішою оцінкою роботи;
- почуття такі ж важливі, як і факти;
- учні краще навчаються у доброзичливій атмосфері [6, с.29].
Збагачуючи теорію і практику виховання молодого покоління, ці ідеї, одначе,
мають і свої обмеження, на які слід зважати при організації виховного
процесу. Наприклад Б.Зейгарник, позитивно оцінюючи важливе значення

гуманістичних теорій особистості, все ж зазначає, що „соціальна
обумовленість природи особистості ними ігнорується”, а альтруїстичний
характер особистості розглядається як „вроджений” [1, с.62].
Висновки. Таким чином, американська філософсько-педагогічна думка
демонструє суперечливі методологічні та світоглядні орієнтації, які
співіснують як альтернативні можливості або як актуальна та потенційна
множинність педагогічного досвіду.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. У сучасному
«суспільстві знань» заклади культури здатні об’єднувати різних людей і можуть
бути дієвими механізмами для їх ефективної комунікації у соціальному,
економічному, міжособистісному та інших контекстах, що позиціонує їх як
активні установи у взаємодії з відповідними громадами.
Насамперед це стосується музеїв, які є динамічним живим організмом,
що розвивається відповідно до актуальних суспільних та часових змін і здатні
виконувати не лише просвітницьку та інформаційну, а й важливу навчально
комунікаційну функцію. Навчання й комунікація у музеї (музейно-педагогічна
діяльність) має природний характер, оскільки відбувається головно у форматі
групової взаємодії та співпраці з іншими людьми.
Водночас така діяльність часто є вибірковою, не передбачає постановку
конкретних цілей / очікуваних результатів діяльності, відбувається хаотично,
одноманітно, без урахування вікових та індивідуальних відмінностей
відвідувачів, у першу чергу – школярів та студентів.
Наше дослідження ставить за мету аналізу потенціалу розвитку

музейної педагогіки, – міждисциплінарної галузі знань, яка динамічно
розвивається в багатьох країнах світу та інтегрує технології формування
знань, вражень, емоцій у процесі педагогічно осмисленої роботи на експозиції
та відповідні практичні уміння і навички, а також можливі напрями
досліджень у цій сфері в контексті наукової освіти.
Ми припускаємо, що в умовах сьогодення ідеї наукової освіти змінюють
конфігурацію досліджень у багатьох сферах гуманітарного, природничого та
технічного знання, зокрема, у галузі музейної педагогіки вони сприяють більш
чіткому осмисленню завдань і результатів цієї діяльності.
Наше дослідження передбачає використання методів контент-аналізу
сайтів і сторінок музеїв, аналізу наукової літератури та оціночних суджень
провідних фахівців.
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Як зазначають дослідження, наукову освіту можна ототожнювати з
цілеспрямованою системою формування творчого наукового мислення та
інноваційною педагогічної парадигмою інтеграції освіти і науки [2, 5–11], що
прагне максимально ототожнити навчальну діяльність із дослідницькою для
практичного залучення учнівської та студентської молоді до розв`язування
навчальних і реальних наукових завдань.
Музейна педагогіка пропонує різні теоретичні конструкти та практичні
засоби для залучення відвідувачів, що сприяє їх прагненню до творчості та
розвитку уяви, стимулює естетичний та культурний розвиток.
Крім цього, музеї можуть виступати потужними центрами для вияву
толерантності, емпатії, а також ідей справедливості та рівності для вирішення
проблем культурного діалогу, соціального включення, формування нових
моделей культурної ідентичності, що сприяє культурному розмаїттю і
забезпечує кожній людині можливість жити та розвиватись у
плюралістичному суспільстві [1, 119].
Музеї у своїй практиці можуть успішно втілювати у життя різні
повсякденні можливості для просування знань та мотивації учнів, студентів
до навчання та наукової діяльності. Для цього вони створюють спеціальні
освітні музейні програми, які відповідають принципам когнітивного,
поведінкового
та емоційного розвитку молодої людини, сприяють
підвищенню ефективності їх знань та більше мотивують до навчання.
У зв’язку із цим дослідники умовно розмежовують музеї на три групи: •
до першої відносять музеї, що дотримуються традиційного
визначення своїх цілей – служити провідником у світ вітчизняної
історії та культури, сприяти формуванню у громадян історичного
світогляду, сприяти підвищенню культурної самосвідомості народу,
дбати про збереження пам'яті і традиції минулого, стати потужним
центром патріотичного виховання молоді;
• друга група музеїв прагне «йти в ногу з часом» і бачить музей як
унікальне суспільне утворення, покликане бути місцем зустрічі і
продуктивної міжкультурної взаємодії, інформаційного та
ціннісного обміну між представниками різних соціальних спільнот,
етносів, поколінь, професій, вікових, територіальних та інших
субкультур, а, отже, сучасним культурно-освітнім та дозвіллєвим
центром, що орієнтується на відвідувача та його запити;
• третя група музеїв свідомо чи несвідомо уникає визначення своєї

місії, обмежуючись тільки формулюванням мети і завдань та
загальною інформацією щодо цілей свого розвитку [3, 57–58].
Характер і особливості розвитку цих груп залежать від учасників
комунікації, їх мотивації та пізнавального інтересу, умов, моделей поведінки,
простору і середовища.
Простір музею у найкращий спосіб дає змогу розвинути уяву і фантазію,
інтелектуальну допитливість і культуру позитивних емоцій молодої людини,
захоплюватися та опановувати різні види діяльності, бачити й відчувати
особливу атмосферу, а передусім – виробити постійну потребу у здобутті нової
інформації, нових актуальних знань, які можна легко інтегрувати й
пристосувати до конкретних умов.
Цьому сприяє розуміння музею як відкритої соціально-педагогічної
системи, яка не обмежується традиційними формами комунікації з
відвідувачами, а прагне постійно винаходити нові способи ефективного
діалогу, партнерства та взаємодії.
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Висновки. Отже, виходячи із поставленої мети, ми можемо окреслити
декілька важливих напрямів розвитку досліджень у галузі музейної педагогіки,
зумовлених актуальними тенденціями розвитку наукової освіти:
• 
дослідження у контексті організації та проведення сучасних
музейних практик, як правило, спрямованих на актуалізацію
важливих історичних елементів культурної спадщини, що мають
відношення до так званих «популярних» місць для соціалізації,
навчання, виховання особистості;
• 
дослідження у сфері організації різноманітних інтерактивних
форм комунікації з відвідувачами, палітра яких постійно
розширюється й урізноманітнюється, набуваючи нових ознак та
якісних характеристик;
• дослідження у галузі мультикультурної музейної освіти я
к
інструменту для розширення можливостей та соціального
включення до цієї діяльності широкого кола відвідувачів, зокрема,
мігрантів, маргіналізованих груп тощо;
• 
дослідження, що мають на меті усебічну популяризацію ідей
наукової освіти та смарт-освіти я к важливих елементів розвитку
індивідуальності дитини, оскільки вони передбачають вільний
доступ до різних дидактичних інструментів та ресурсів, гнучке
навчання у середовищі, що може швидко наповнюватися
відповідним контентом та змінюватися;
• 
дослідження, спрямовані на аналіз окремих концепцій, так і
регіональних особливостей форм розвитку музеїв, я кі сприяють
формуванню довгострокових стратегій їх розвитку, зокрема, у
контексті культурно-освітньої діяльності.
Таким чином, динамічний розвиток сучасних музеїв сприяє не лише
удосконаленню їх культурних практик, а й сприяє можливості проведення
різновекторних теоретичних досліджень у контексті ідей наукової освіти, що
має значні перспективи для їх популяризації серед різновікової аудиторії.
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Постановка проблеми. Головною метою сучасної вищої освіти є
підготовка фахівця, здатного до ефективної праці за спеціальністю на рівні
світових стандартів, безперервного самовдосконалення та саморозвитку.
Необхідність володіння однією або кількома іноземними мовами спеціалістом
будь-якого напрямку не викликає ніяких сумнівів. Іноземна мова стає
невід'ємною складовою підготовки конкурентоспроможних, мобільних та
ефективних фахівців нового покоління. Принципова позиція Міністерства
освіти і науки України щодо питання іншомовної освіти та інтеграції України
в європейський і світовий простір відображена у законодавчих документах
[Європа 2020, Загальні мовні рекомендації]. Міністерські вимоги знайшли
відображення у нормативних положеннях Луцького національного технічного
університету, зокрема, у Концепції розвитку іншомовної освіти. Реалізація
Концепції в університеті дозволяє знайти оптимальні шляхи викладання та
вивчення іноземних мов, націлити навчальний процес на забезпечення
фахових потреб студентів та забезпечити раціональне використання наявних
ресурсів з метою підвищення ефективності та якості іншомовної освіти в
університеті.
Концепцією також передбачається удосконалення іншомовної
підготовки науково-педагогічних працівників університету. Процес розвитку
іншомовної освіти у закладах освіти Україні безперечно є тим елементом
внутрішньої інтернаціоналізації, який сприяє інтенсифікації міжнародних
зв'язків та обмінів, і допомагає підготувати майбутніх фахівців до життя і

роботи в глобалізованому світі.
Методи дослідження. Для виявлення особливостей розвитку
іншомовної освіти та впровадження її основних ідей у ЗВО України
використано теоретичні та емпіричні методи дослідження, які дали
можливість проаналізувати та виокремити окремі етапи її становлення у
контексті інтернаціоналізації. Методи аналізу, синтезу, порівняння й
узагальнення дали змогу вивчити та розробити загально університетські
програми викладання іноземної (англійської/ німецької) відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; з врахуванням праці
зарубіжних та вітчизняних науковців, офіційних і нормативних документів
та міжнародної сертифікації. Для зіставлення даних використано методи
анкетування та порівняльного аналізу з метою формулювання висновків про
особливості розвитку іншомовної освіти у Луцькому НТУ.
Серед основних аспектів інтернаціоналізації вищих навчальних закладів
України розвиток іншомовної освіти є провідним елементом підготовки
майбутніх фахівців, конкурентоспроможних на європейському (світовому)
ринку праці. Впровадження іншомовної освіти передбачає створення в
Університеті необхідних умов, які дозволяють оволодівати іноземними мовами
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відповідно до сучасних потреб: обміну інформацією, традиціями, культурами;
розуміння способів життя інших людей; залучення технологій диджиталізації
та IT-потенціалу; розвитку ефективної міжнародної співпраці та ідей
ціложиттєвого навчання. . За таких умов формуванні навчального процесу
відбувається за рівневою моделлю, яка забезпечує наступність і неперервність
іншомовної освіти, інтеграції учасників освітнього процесу у світовий освітній
простір.
Серед багатьох існуючих тлумачень поняття "інтернаціоналізація вищої
освіти", що виникло ще в 90-ті роки минулого століття, найбільш кротким і
вдалим є варіант запропонований американською Асоціацією міжнародних
освітян NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers): Цілісна
(зовнішня) інтернаціоналізація у вищій школі передбачає стратегічну
інтеграцію міжнародних, міжкультурних та глобальних вимірів, що
безпосередньо впливають на етос та результати вищої освіти [7]. Така
інтернаціоналізація має відношення до «мобільності (mobility), навчання за
кордоном (study abroad), міжнародних обмінів (international exchanges),
залученню іноземних студентів (international student recruitement),
академічної мобільності (faculty mobility) або до інтернаціоналізації освітніх
програм, таких
як мультикультурна освіта (multicultural education),
міжнародні дослідження (international studies), освіта в інтересах миру (peace
education), регіонознавство (area studies)» [5]. Окрім зовнішньої науковці
вирізняють ще внутрішню інтернаціоналізацію, що розглядається як
«міжнародний /
міжкультурний
аспект навчальної програми,
науково-дослідної співпраці та вивчення як рідної так й іноземних мов [6].
Внутрішня або домашня інтернаціоналізація передбачає заходи, які
допомагають студентам розвивати розуміння іншомовної культури та
формувати навички міжкультурної комунікації на фаховому рівні. За
визначенням канадської науковиці Д. Найт, «домашня інтернаціоналізація у
ЗВО має на меті: сформувати навчальні програми та гармонізувати їх
відповідно до європейської кредитно модульної системи; створити систему
визнання навчальних програм та дипломів; підняти значущість володіння
іноземними мовами й навчання англійською мовою; розвивати навички

міжкультурного спілкування; розвинути навички адаптації до культурних
особливостей глобального академічного середовища; долучатись до науково
освітніх програм [5].
Для прикладу звернемось до загальноєвропейського стандарту рівнів
володіння іноземною мовою , що розроблений Радою Європи. Реагуючи на
стандарт значна кількість ЗВО України почали переглядати свої навчальні
програми, для узгодження напрямів інтернаціоналізації та в свою чергу для
підвищення якості освіти. Слід зауважити, що розроблені нові навчальні
плани з мовної підготовки чітко описують положення, чого мають навчатись
ті, хто оволодіває мовою, щоб користуватись нею для спілкування, та які
знання та вміння їм потрібно розвивати, щоб діяти ефективно [2].
Серед принципів реалізації ідей іншомовної освіти, прописаних в
Концепції Луцького НТУ є наступні [3]:
✓ 
принцип практичної спрямованості та оптимальної достатності, який
полягає у відповідності змісту та обсягу навчального матеріалу
практичним потребам професійної діяльності;
✓
посилення академічної мобільності студентів, їх успішної соціалізації в
європейському та світовому просторі;
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✓
принцип

науковості, який полягає в організації вивчення іноземних мов
на засадах використання досягнень сучасної науки, передових
інформаційних технологій, якісного науково-методичного забезпечення
та науково обґрунтованих методик і технологій навчання іноземної
мови;
✓ 
принцип системності, який полягає у організації процесу вивчення
іноземних мов на основі єдиної нормативної бази, чітко визначених
кількісних та якісних потреб, координації заходів, структуризації
мовних курсів за рівнями підготовки та спеціалізацією, стандартизації
змісту навчання і контролю ефективності підготовки;
✓ 
принцип послідовності, який полягає у тому, що кожен наступний
ступінь навчання іноземної мови базується на досягненні цільового
рівня попереднього ступеня;
✓ 
принцип автономності, який полягає у тому, що необхідним елементом
мовної підготовки на всіх її етапах вважається систематична
цілеспрямована самостійна робота для підтримання раніше досягнутого
мовного рівня та досягнення вищих рівнів.
Висновки. З'ясовано, що впровадження ідей іншомовної освіти у
закладах вищої освіти України, й у Луцькому НТУ зокрема, повинне
забезпечити:
систему
неперервної
іншомовної
освіти:
бакалавр→магістр→аспірант →викладач; рівня іншомовної освіти відповідно
до міжнародних стандартів; підготовку студентів для отримання міжнародних
сертифікатів з іноземних мов; озброєння випускників ЗВО функціональною
іншомовною компетентністю, яка уможливить їх соціалізацію в світовому
просторі; стандартизацію навчально-методичної документації; створення
навчально-методичних комплексів на основі аутентичних підручників, які
відповідають вимогам нового соціального замовлення; формування механізму
викладання фахових дисциплін іноземними мовами та надання студентам
інформації про можливість вивчення окремих навчальних дисциплін.
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Розвиток комп’ютерних технологій значним чином вплинув на освітній
процес у плані розширення можливостей для онлайн освіти. Про важливість
розвитку цього напряму йдеться у низці державних документів: Концепції
розвитку педагогічної освіти (2018), проєкті Концептуальних засад державної
політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (2019) тощо.
Впровадження форм онлайн навчання потребує більшої інтенсивності, але,
маючи достатньо можливостей для денного очного навчання, заклади освіти
почали лише спроби здійснення такого навчання на рівні змішаного та
дистанційного.
Дистанційне навчання здійснюється за допомогою онлайн платформ, які
пропонують університети для здобувачів вищої освіти. Довгий час
перешкодою для використання онлайн навчання закладами освіти були брак
технічних засобів, доступ до інтернету, недостатня цифрова компетентність
здобувачів освіти та викладачів. Якщо перших дві перешкоди на рівні
закладів вищої освіти усунуто, то цифрова компетентність залишається на

недостатньому рівні сформованості.
У зв’язку з тим, що зазвичай такий вид навчання був короткотривалим,
не було потреби досліджувати його ефективність чи урізноманітнювати
ресурси для його здійснення. Втім, останні виклики, які з’явились внаслідок
пандемії, стимулюють учасників навчального процесу до пошуку нових
способів взаємодії, використовуючи потрібні та ефективні онлайн ресурси.
Означена проблема потребує вивчення основних дослідницьких питань: які
особливості викладання дисциплін англійською мовою виникли внаслідок
уведення дистанційної форми навчання; які проблеми виникають на шляху
ефективності та якості надання освітніх послуг та шляхи вирішення цих
проблем?
Для дослідження зазначених питань використано емпіричні методи:
спостереження, анкетування, порівняння.
Здійснюючи дистанційне викладання дисциплін англійською мовою,
з’ясувалось, що використання онлайн платформи не достатньо для
повноцінного навчання, адже виконання письмових завдань, навіть за умови
творчого компоненту, не дають можливості для розвитку навичок усіх видів
діяльності.
Унаслідок опитування визначено основні особливості викладання
дисциплін англійською мовою:
-
налаштування способів зворотного зв’язку зі студентами; - вибір
оптимальної онлайн платформи для розміщення матеріалів та завдань;
- вибір онлайн ресурсів, доступних для усіх учасників навчального
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процесу;
-
спонукання здобувачів освіти до автономного навчання; - налаштування
розподілу робочого часу на розміщення, перевірку завдань, проведення
занять у вигляді відеоконференцій;
- 
заміна очних практичних занять на формат відео зв’язку онлайн за
допомогою ресурсів Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype,
MyEnglishLab;
-
зміна формату контролю з використанням онлайн тестувань та
виконанням творчих завдань;
-
зміна формату проведення екзаменів.
У ході анкетування з’ясовано, що найпоширеніші проблеми у здійснені
навчального процесу наступні:
-
недостатній рівень сформованості цифрової компетентності студентів та
викладачів;
-
своєчасність перевірки завдань студентів, яка виникає через брак часу
та великий обсяг письмових робіт для перевірки, брак цифрових умінь
та технічні проблеми, проте найчастіше вказують на несвоєчасне
надсилання студентами виконаних завдань на перевірку;
-
об’єктивність оцінювання, яка виникає внаслідок обмеженої можливості
для контролю виконання завдань;
-
психологічні фактори, які впливають на само мотивацію до навчання; вибір ефективних ресурсів для реалізації поставлених цілей навчання.
Окреслені проблеми вимагають часу та додаткових організаційно методичних
заходів, серед яких: опанування програм, що дозволяють працювати в
режимі відеоконференції за допомогою платформ Moodle, Google Classroom,
Google Meet, Zoom, Skype та ін. усіма учасниками навчального процесу для

налагодження ефективної роботи, що частково відновить очне навчання та
розвантажить викладачів, зменшивши кількість письмових робіт для
перевірки; створення відео інструкцій чи інструктивних матеріалів з
використання цифрових інструментів та платформ або проведення
відповідних вебінарів як для студентів так і для викладачів; створення онлайн
журналів, які можуть замінювати друковані, якщо вони не передбачені
обраною платформою; удосконалення системи контролю за відвідуваністю та
інтенсивністю роботи студентів під час дистанційного навчання, а також
системи оцінювання; надання викладачам свободи у виборі ресурсів та
платформ для здійснення дистанційного навчання.
У ході дослідження особливостей викладання дисциплін для майбутніх
учителів англійської мови виявлено, що докорінні зміни, які відбулися
внаслідок запровадження дистанційного навчання, стимулююсь до пошуку
нових можливостей, які наявні серед цифрових інструментів у сучасному
освітньому просторі, хоча вимагають додаткового часу та зусиль для їх
опанування.
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LACK OF ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION
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Corruption is often defined as the abuse of entrusted power for private gain.
In higher education, corruption is also the lack of academic integrity. On the one
hand, the massification of higher education is a necessary and important part of
the global knowledge economy; on the other hand, it has a significant impact on
its quality [3]. Plagiarism means the reproduction of ideas, data or research
results, published or unpublished, by someone else without explicitly recognizing
their intellectual authorship. Plagiarism, self-plagiarism and cyber-plagiarism
also fall under this category [4].
Among the main causes of plagiarism there are the following ones: ease,

lack of time, “everyone does it”, it is a risk-free practice, it’s a habit already taken,
lack of study skills, ignorance of the rules, desire for performance, panic, work
overload, difficulties in mastering the subject.
There are five main reasons to worry about fraud and plagiarism. 1. To
assess real learning, actual student performance, not a tinkering with composite
ideas from the Web or other reality available documentation. 2. To preserve the
value of the titles and degrees awarded by educational institutions and,
ultimately, to protect academic integrity.
3. To preserve intellectual property, since productions of all kinds all have one or
more authors.
4. Because easy access to a variety of information facilitates various forms of
plagiarism.
5. Knowing the rules and using good methods in citing sources is an integral part
of quality university education. They must therefore be mastered by the students
[1].
There are some tracks that contribute to developing good practices in
students.
1. Raise awareness and train.
a) Have open discussions with students on the rules for citing references by
making them aware of their role as students.
b) Adequately train students in the use of references and methods in citing
sources.
c) Inform students of the sanctions that apply in cases of fraud and plagiarism. d)
Ask students to adhere to written honor codes stating that they are the authors of
the content of their work. This code could for example be formulated in this way:
“I certify that this work is a personal creation, that it adequately cites extracts
from various sources and that the references to publications are indicated
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correctly, even when the authors’ remarks are paraphrased. As a result, this work
is free from plagiarism" [4].
2. Structurise courses.
Provide work instructions where the student must produce constructed
responses, that is, asking them to integrate learned content into a coherent whole.
A professor can, for example, favor work that contextualizes learning, authentic
evaluation situations from which the student must solve problems encountered in
reality. To do this, the student must take up a certain number of concepts,
theories, principles seen in class in order to formulate their answers and make
relevant and coherent links.
Regularly modify the work instructions to avoid students exchanging their
productions, from one quarter to the next of from one year to the next. Some
studies tend to show that students trained and informed about dishonesty are
less likely to cheat [2]. It is therefore important to act in this direction.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Науково
технічний прогрес в галузі сучасних комп'ютерних та інформаційних
технологій представив нам багато нових понять, про які ми не мали жодного
уявлення, оскільки раніше вони просто не існували. Поява мережі Інтернет
дозволила по-новому поглянути на організацію освітнього процесу, оскільки
з'явилася абсолютно нова можливість - вивчати англійську дистанційно, тобто
без безпосереднього контакту з викладачем.
Сучасні інформаційні технології істотно полегшили і спростили процес
вивчення усіх дисциплін, на допомогу студентам прийшли електронні
словники, енциклопедії, довідники, які дозволили значно скоротити час на
пошук необхідної інформації. У дослідженні ми розглядаємо можливості і
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перспективи використання інформаційних технологій під час дистанційного
навчання англійської мови у ЗВО.
В даний час інформаційні технології широко доступні практично кожній
людині. Вони відкривають перед людством нові горизонти - не лише в роботі,
але й в навчанні. У вищих навчальних закладах однією з головних переваг
інформаційних технологій є можливість обмінюватися інформацією різного
формату і обсягу. Особливої популярності набуває дистанційне навчання.
Дистанційне навчання - це освітній процес, під час якого взаємодія
студента і викладача між собою здійснюється на відстані. При цьому процес
навчання відображає всі властиві навчальній діяльності компоненти (цілі,
зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізується засобами
Інтернет-технологій або іншими засобами, які передбачають інтерактивність
(взаємодію). Саме тому, дистанційне навчання можна вважати самостійною
формою навчання, в якому інформаційні технології є провідним засобом.
Дистанційне навчання має безліч переваг [1]:
•
Існує можливість провести заняття для великої кількості людей
одночасно, що дозволяє створити цілісне освітнє середовище; • Можливість
підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних засобів,
об'ємних електронних бібліотек тощо;
•
Гнучкість - студенти можуть здобувати освіту у зручний для них час і
в будь-якому місці;
•
Незалежність від відстані – доступність навчання незалежно від місця

проживання;
• 
Економічність - значно скорочуються витрати на далекі поїздки до
місця навчання, немає необхідності купувати дорогі методичні матеріали, так
як вони надаються в електронному вигляді тощо.
На сьогоднішній день Уманський державний педагогічний університет
також використовує можливості дистанційного навчання своїх студентів,
особливо враховуючи ситуацію з поширенням covid: надає студентам
методичні матеріали в електронному вигляді, проводить тестування з різних
дисциплін; забезпечує роботу електронної пошти, за допомогою якої студент
може зв'язатися з викладачем.
Знайти застосування всіх цих переваг і можливостей, безсумнівно,
можна під час викладання дисципліни «Іноземна мова»: розміщувати домашні
завдання в електронному вигляді на персональних сайтах корпоративного
порталу УДПУ; отримувати зворотний зв'язок від студента за електронною
поштою, створювати і представляти практичні, самостійні роботи у вигляді
різних електронних посібників, а також в системі Moodle тощо.
Слід зауважити, що подібне використання дистанційної навчання
допомагає прискорити процес розуміння досліджуваного матеріалу і дає
можливість поглибити знання, а також розподіляти свій час на інші, більш
незрозумілі питання дисципліни.
Але, на жаль, глибокого та якісного вивчення мови в університеті
недостатньо, якщо студент не отримував достатніх знань з іноземної мови до
вступу, то він не здатний в повній мірі розуміти досліджуване з тією
швидкістю, з якою має забезпечуватися програма навчання. Адже це більш,
ніж складний предмет, для належного розуміння та засвоєння якого,
необхідно володіти дуже великим обсягом знань: вже під час вступу у
студента повинен бути середній запас іноземних слів; базове знання
граматичного матеріалу і мінімально сформовані навички аудіювання
іноземної мови.
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Нами було проведено анкетування студентів-бакалаврів 2 року
навчання факультету соціальної та психологічної освіти. Студентам, що
вивчають англійську мову, було запропоновано відповісти на запитання:
1. Як ви вважаєте, ви мали достатній рівень знань з англійської мови на
момент вступу у ЗВО?
2. Чи здається вам складним процес вивчення англійської мови у ЗВО?
3. Що б допомогло вашому подальшому вивченню англійської мови в
університеті?
Результати анкетування показали, що у більшості сучасних студентів
виникають труднощі під час вивчення англійської мови; велика частина
опитаних зізнаються, що їх рівень знань з іноземної мови є недостатнім для
продовження вивчення мови в університеті; лише 20% опитаних, повністю
задоволені своїм рівнем володіння мовою до вступу в університет. Враховуючи
результати анкетування, можна зробити висновок, що недостатні знання мови
до вступу в університет зумовлюють труднощі, а значить, відіграють велику
роль у подальшому успішному вивченні англійської мови у ЗВО. Зовсім
невеликий відсоток студентів (5%) прокоментували свою відповідь на третє
запитання наступним чином: в подальшому вивченні англійської мови їм
допомагають додаткові курси і використання інформаційних ресурсів в
мережі Інтернет [3; 494].

Таким чином, є підстави вважати, що можливості використання
дистанційного навчання, наприклад, для усунення проблеми низької мовної
підготовки абітурієнтів ЗВО, не реалізовані повною мірою. Успішний початок
вивчення англійської мови в університеті, після закінчення школи можна
здійснити шляхом реалізації дистанційного навчання основам англійської
мови для абітурієнтів, згідно з основними положення подальшої програми
навчання дисципліни «Іноземна мова».
Слід зазначити, що дистанційне навчання розрізняють двох типів [2]: •
Синхронне електронне навчання - це навчання в реальному часі, учасники
процесу перебувають на відстані один від одного. • Асинхронне електронне
навчання - це навчання, під час якого той, хто навчається отримує всю
необхідну інформацію з онлайн-джерел або з електронних носіїв, самостійно
регулює темп і графік освоєння матеріалу. На наш погляд, студентам
доцільніше представити асинхронну форму дистанційного навчання, щоб
майбутній студент сам міг контролювати свій процес навчання, не
пропустивши жодного заняття, і освоїв весь необхідний матеріал.
Організацію такого виду дистанційного навчання, ми бачимо в такий спосіб.
Програма дистанційного навчання дисципліни «Іноземна мова»
представляється на електронній платформі. Необхідно зареєструватися, щоб в
майбутньому мати можливість безперервно продовжувати своє навчання.
Перед початком навчання студент проходить тестування, яке визначить його
рівень володіння англійською мовою і запропонує пройти курс підготовки
відповідний його рівню досягнень зараз. Весь курс, розрахований на 30 годин,
необхідно розділити на заняття. Кожне заняття включатиме в себе: відеоролик
у вигляді коротенької лекції; список слів, які необхідно запам'ятати; завдання
по темі лекції; відповіді на завдання з поясненням; онлайн-тести для
перевірки засвоєного матеріалу; а також можливість зв'язатися з викладачем
для роз'яснення незрозумілих моментів заняття і консультацій. В кінці
навчання для визначення рівня засвоєних знань можна запропонувати тест
на визначення досягнень.
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Висновки. Таким чином, вважаємо спроби дистанційного навчання з
дисципліни «Іноземна мова» може допомогти майбутнім студентам
підготуватися до освітніх програм університету і надалі вивчати мову більш
успішно. Адже саме мовна підготовка в системі вищої професійної освіти
повинна забезпечувати розвиток у студентів здібностей, що дозволяють
використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур
сучасного світу [2; 795]. Вважаємо, чим вище рівень знань іноземної мови,
тим більш конкурентоспроможна людина в своїй сфері діяльності. Таким
чином, завдяки сучасним інформаційним технологіям, ЗВО зможе зробити
своїх випускників затребуваними і успішними в світовому співтоваристві.
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Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Досвід
практичної роботи викладачів ЗВО в системі Moodle під час карантину у
другому семестрі 2019-2020 навчального року показав, що використання
сучасних технологій у нових умовах потребує нового погляду на практику
дистанційного навчання (ДН), зокрема навчання майбутніх учителів іноземної
мови (ІМ). Участь академічної спільноти у ДН поза межами університетських
аудиторій додала суперечливих характеристик до поняття автономії студентів
в освітньому процесі. Виявилося протиріччя між попереднім загальним
прийняттям безмежних можливостей і безсумнівних переваг ДН в епоху
глобалізації і висновками, отриманими після роботи викладачів он-лайн.
У традиційних теоріях ДН, які підкреслюють, що воно є фундаментально
відмінним від інших форм навчання [1], зазначено його основні принципи:
відокремлення викладача і студента, вплив навчального закладу,
використання медіа, щоб об’єднати викладача і студента, можливості для
двостороннього зв’язку і практики індивідуального навчання. Аналіз теорій
ДН, проведений Б. І. Шуневичем, доводить, що незалежність і автономія
студента визначаються як одна із переваг ДН [1]. Р. Делінґ (теорія
незалежності і автономії) зводить до мінімуму роль викладача та навчального
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закладу і наголошує на автономії й незалежності студента. Таке ставлення
пояснюється автором тим, що студентами дистанційних програм навчання
переважно є дорослі люди. Для Ч. Ведемейєра (теорія незалежного вивчення)
сутністю ДН є також незалежність студента, що відображається в наданні ним
переваги терміну «незалежне навчання» для дистанційної освіти на рівні
коледжу чи університету. Майкл Мур (теорія незалежного вивчення) розглядає
дві змінні у навчальних програмах: величина автономії студента і дистанція
між викладачем і студентом. У ДН існує відстань між викладачем і студентом,
тому студент мусить взяти на себе відповідальність за самостійне проведення
програми навчання. Автономному студентові потрібна незначна допомога
викладача, який може бути для нього більше респондентом, аніж керівником.
Отто Петерс (теорія індустріалізації викладання) пропонує нову термінологію
для аналізу ДН, порівнюючи його з промисловим виробництвом товарів:
раціоналізація; поділ праці; механізація; лінія складання; масове виробництво;
підготовча робота; планування; організація та ін. Автор теорії наголошує, що
функція академічного викладання на відстані значно змінилася у відношенні

до функції викладачів при традиційному навчанні.
Однак, нав’язування освіті логіки фабричного виробництва – це те саме,
що нав'язування цієї логіки будь-якій формі роботи: творче вираження
перетворюється на нудну, одноманітну працю. Традиційні класи мають у собі
цінність, яка втрачається в середовищах ДН, оскільки необхідною
передумовою осмисленого навчання є живе партнерство між студентом і
викладачем [2]. На сучасному етапі зміни, пов’язані з новою організацією
навчання, потребують більш ретельного дослідження основних переваг та
недоліків ДН.
Методи дослідження. Метою дослідження є аналіз преваг та недоліків
використання системи Moodle для навчання іноземної мови студентів ЗВО.
Увага зосереджена на особливостях автономії студентів в умовах
дистанційного навчання. Для проведеного дослідження було використано
теоретичні методи аналізу, узагальнення, порівняння, інтерпретації.
Висновки. З точки зору навчання ІМ однією з переваг використання
інформаційних технологій дослідники вважають відкритість та доступність
освітніх он-лайн ресурсів, що створює передумови до розвитку масового
глобального цифрового середовища для освіти та самоосвіти [3]. Результати
аналізу особливостей асинхронної самостійної роботи з ІМ майбутніх учителів
у середовищі Moodle, яка визначається як суб'єктний вид навчально
пізнавальної та практичної діяльності майбутніх фахівців, спрямованої на
вирішення системи навчальних завдань в процесі розподіленої в часі
інтерактивної взаємодії з розвиваючими елементами електронного
навчального середовища Moodle [4], свідчать про переваги ДН у порівнянні із
традиційними методами навчання, а саме: полегшено доступ до інформації;
надано можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та
диференціації, тобто студент сам визначає своє місце навчання в залежності
від власних уподобань, має можливість організувати власний графік
навчання, встановлювати свій індивідуальний темп навчання; відбувається
поліпшення рівня продуктивності студентів [5]. Проте, варто дослідити, яким
чином інноваційний потенціал Moodle-орієнтованої дидактичної моделі
розвитку загальних та фахових компетентностей впливає на процес навчання
і формування особистості майбутніх учителів ІМ.
Основними недоліками автономії студентів в умовах ДН майбутніх
учителів ІМ є такі аспекти проблеми відсутності живого спілкування [5]:
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1) відсутнє взаємне спілкування у форматі студент-викладач (принцип
асинхронного методу вивчення матеріалу не дає можливості студенту активно
вести дискусію з викладачем); 2) відсутнє взаємне спілкування у форматі
студент-студент (призводить до соціальної ізоляції студента, що впливає на
рівень мотивації здобувача освіти); 3) студенти ризикують втратити необхідні
навички комунікації з людьми, що може негативно відобразитися на їхній
подальшій професійній кар’єрі; 4) відсутність індивідуалізації навчання (ДН не
є ідеальним варіантом для кожного окремо взятого індивідуума, оскільки
важливо враховувати при виборі такого типу освіти особистісні риси
характеру (нерішучість), проблеми з мотивацією, потребу в особистій увазі). Ці
недоліки ДН можуть негативно впливати на ефективність формування
здатності вчителя ІМ до адаптації та роботи в команді.
Більш того, під час ДН відсутність потреби виконувати певні дії
(конспектування лекцій, записування текстів будь-якої складності,

виокремлення головної думки, формулювання власних суджень) може
призводити до зниження когнітивних здібностей здобувачів освіти та
уповільнення їх особистісного розвитку [3]. Відповідно, це негативно впливає
на здатність ефективно формувати комунікативну стратегію іноземною
мовою, використовувати чотири види мовленнєвої діяльності, застосовувати
знання, вміння й навички в галузі теорії на практиці, оперативно й доцільно
включатись у мовленнєву взаємодію, передбачати результати педагогічного
мовлення.
Отже, необхідно усвідомлювати недоліки ДН, вдосконалювати методи
роботи і зв’язку між студентами та викладачами, шукати можливості
підвищення якості цього виду навчання. Зауважимо, що для навчання ІМ
варто використовувати змішані системи навчання (blended learning), які
поєднують традиційні методи навчання із застосуванням інформаційних і
комунікаційних технологій [6]. Таким чином, досвід практичної роботи
викладачів в умовах ДН сприяє прискоренню розвитку університетської он
лайн освіти в Україні та пошуку нових можливостей для підвищення якості
підготовки майбутніх учителів ІМ.
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