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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Кирноз Т.В.,
вихователь вищої категорії
Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Сьогодні виховання у молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі, зміцнення
державності, активної громадянської позиції належить до проблем державного масштабу.
Учень повинен мати не лише певний обсяг знань і навичок, а і відповідні життєві компетенції,
володіти знаннями та високими моральними якостями, самостійно, нестандартно діяти в різноманітних
життєвих ситуаціях, застосовуючи свої знання та досвід.
Одним із шляхів до реалізації цього завдання є проекти, які переплітаються між собою, доповнюючи
один одного, використовуючи результати досліджень, створюючи у такий способ цілеспрямоване єдине
креативне поле.
У загальному розумінні проектування (від лат. projectus – кинутий уперед) означає "тісно пов’язану
з наукою та інженерією діяльність зі створення проекту, розроблення образу майбутнього уявного
продукту [5, с .20]. Як відомо, більшість продуктів людської праці виготовляється на основі їх
попереднього проектування. У такому контексті поняття “проектування” – це процес створення проекту,
тобто прототипу, прообразу спрогнозованого об’єкта, стану, що передують втіленню задуманого в
реальний продукт [5, с.15].
Науковці О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська використовують поняття "навчальне проектування",
"проектна технологія", "метод проектів". На думку дидактів, у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу має вияв технологія проектування, що "передбачає розв’язання
учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання
різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки,
техніки, творчості" [6, с. 150]. Автори наголошують, що результати виконання проектів повинні бути
“відчутними”: якщо розв’язувалася теоретична проблема, то має бути знайдене її конкретне вирішення,
якщо практична – певний результат, готовий до впровадження. Окрім цього, “навчальне проектування
орієнтоване, перш за все, на самостійну індивідуальну, парну або групову роботу, яку учні виконують
упродовж визначеного часу” [6, с. 150]. Сутність проектної технології вчені вбачають у стимулюванні
учнів до вирішення певних проблем, а також демонстрації практичного застосування здобутих знань і
набутих умінь, а мету навчального проектування – у створенні педагогом таких умов освітнього простору,
за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.
Важливими завданнями впровадження проектної технології є не лише передача учням суми тих чи
інших знань, а навчити їх здобувати ці знання самостійно, та вміти застосовувати їх ; сприяти учневі у
набутті комунікативних навичок; розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними точками зору
на одну проблему; сформувати у школярів уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати
необхідну інформацію, вміти її аналізувати, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки [6,с.119].
Основними вимогами до застосування методу проектів є: наявність значущої в дослідницькому,
творчому плані проблеми (завдання), що передбачає застосування інтегрованого знання, здійснення
дослідницького пошуку для її вирішення; практична, теоретична значущість очікуваних результатів;
обов’язковість самостійної (індивідуальної, у парах, групової) діяльності учнів на заняттях або в
позаурочний час; застосування дослідницьких методів і завдань дослідження, обговорення методів
дослідження, оформлення кінцевих результатів, підбиття підсумків[8, с.53].
Важливим сутнісним показником в умовах проектної навчальної діяльності є докорінна зміна у
відносинах "учитель – учень", а саме: учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;
5

учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань; учень експериментує – учитель
розкриває можливі форми і методи експерименту, допомагає організувати пізнавально-практичну
продуктивну діяльність; учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору; учень –
суб’єкт навчання, учитель – партнер; учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає
оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності [4,с.8].
Отже, специфіка навчальної проектної діяльності, полягає насамперед в активній діяльності
розвитку учня та у зміні суб’єктно-об’єктних відносин у процесі навчання і виховання.
Суттєвими ознаками проектної навчальної діяльності є: проект – це цілісна діяльність, яка не може
бути незавершеною, оскільки оцінюється кінцевий її результат; обов’язковою у проектній діяльності є її
реальна практична складова ; проектна діяльність ґрунтується на активній соціальній дії у вирішенні
життєво значимої проблеми [11,с.24].
Важливим, є визначення принципів проектної діяльності:
- принцип прогностичності, зорієнтований на майбутній стан об’єкта;
- принцип покроковості, що зумовлює поступовий перехід від проектного задуму до формування
образу мети та образу діяльності;
- принцип унормованості передбачає обов’язковість проходження всіх етапів створення проекту;
- принцип зворотного зв’язку потребує одержання інформації про кожну проектну дію, визначення її
результативності та коригування діяльності за потреби;
- принцип продуктивності зорієнтований на одержання результату;
- принцип саморозвитку передбачає розвиток суб’єкта проектування в активній діяльності для
досягнення спланованої мети. [4.с.9].
Основними функціями проектної діяльності є дослідницька, аналітична, прогностична,
перетворювальна, унормувальна, конструктивна. Сучасна навчальна проектна діяльність - це
організаційна форма роботи, що реалізується у спільній (навчально-пізнавальній, дослідницькій, ігровій)
діяльності учнів, характеризується партнерськими відносинами, спрямованістю на вирішення проблем,
значимих для учасників проекту, загальною метою та узгодженими способами діяльності.
Основними вимогами до організації навчальної проектної діяльності є:
наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань,
дослідницького пошуку; самостійна діяльність учнів (групова, парна чи індивідуальна); використання
дослідницьких методів.
Проектна діяльність завершується реальним практичним результатом, матеріали дослідження
оформляються у вигляді альбому, збірника, фільму, виставки, путівника тощо. Обов'язковим є публічний
захист проекту. За підсумками роботи здійснюється ґрунтовний аналіз проектних дій та виготовленого
продукту. Якщо потрібно, пропонуються корективи, дається оцінка, формуються пропозиції та
рекомендації щодо можливого використання проектного продукту. [2.с.38]
Такий вид навчально-виховної діяльності передбачає спільну педагогічну діяльність із проектування,
застосування різних методів і прийомів навчання, видів навчально-пізнавальної діяльності та має виразне
спрямування на одержання кінцевого результату.
Ознаками проектної діяльності є такі показники: здобуття нових знань, набуття вмінь на основі
самостійної діяльності; навчання в дії; застосування різноманітних методів навчання, способів і видів
діяльності; використання різноманітних засобів; планування діяльності в реальних обставинах;
врахування інтересів; практична (репродуктивна, дослідницька, творча) діяльність.
Навчальна проектна діяльність передбачає створення продукту – навчального проекту, який трактуємо
як самостійно розроблений чи виготовлений продукт навчальної діяльності учня (учнів), що визначається
суб'єктивною чи об’єктивною новизною, виконаний в умовах керування й консультування вчителя.
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ПОЗАКЛАСНА ГЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Велику роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їх знань, розвиткові творчих здібностей належить
спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час. Таку діяльність називають позакласної [1].
В сучасній школі залишається головною проблемою зниження пізнавального інтересу та пізнавальної
активності учнів. Тому вся діяльність вчителя спрямована на такі форми й методи навчання географії, які
орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення якості вмінь і навичок, на
формування творчої особистості, яка здатна самостійно осмислювати й аналізувати процеси та явища
Всесвіту шляхом активізації пам’яті, уяви, фантазії, на розвиток швидкості та гнучкості мислення,
оригінальності, допитливості, точності, сміливості як основних ознак творчих здібностей учнів.
Позакласна робота є однією з головних ланок освітнього процесу в географії. Саме вона дає
можливості не лише для розширення й поглиблення географічних знань, а й для розвитку творчої
активності й самостійності учнів, їх нахилів, здібностей, кругозору, трудового, морального, естетичного,
екологічного виховання, посилення інтересу до предмета. Позакласна робота допомагає формувати
учнівський колектив і виховує почуття відповідальності перед ним. У процесі позакласної роботи учні
навчаються знаходити науково обґрунтовані рішення під час розв'язування конкретних практичних
завдань у різних життєвих ситуаціях, проводити досліди, спостереження, орієнтуватися в сучасній
науково-популярній літературі з різних галузей знань, уміло користуватися нею.
В позакласній роботі виділяють три основні форми залежно від кількості її учасників: індивідуальну,
групову та масову. Серед можна виділити кілька основних: гурток, секція, географічний або туристсько7

краєзнавчий клуб, дитяче географічне товариство, краєзнавчий музей, а також географічні вечори і
конференції, географічні екскурсії і спостереження, туристичні походи.
Роль і значення позакласної роботи в освітньому процесі закладах загальної середньої освіти безупинно
зростає. Позакласна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття
здібностей школярів та розв'язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи пошуку та
виховання творчо обдарованої особистості. Свобода і можливість вибору улюблених занять у позакласний
час впливає на школярів. При цьому організація діяльності дітей у формі дозвілля сприяє вільному
спілкуванню у середовищі ровесників, з якими дитина вважає себе найтісніше пов'язаною і авторитет яких
для неї безперечний. У той же час, переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності,
сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, тобто поступово
здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості [2].
Однією з найбільш широко поширених форм позакласної роботи є географічні гуртки. Вони
займають важливе місце і виконують функції, які не можуть забезпечити ніякі інші форми роботи, так як
метою є виховання активності, самостійності, формування пізнавальних інтересів учнів, системне
поглиблене вивчення цікавих для них тем [3].
Гурток «Географічні пізнання»  є важливим етапом вивчення учнями взаємозв'язків між природою
та суспільством, пізнання навколишнього світу, збереження багатств навколишнього середовища,
формування краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позакласної освіти.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і
навичок з окремих навчальних дисциплін та туристсько-краєзнавчої роботи.
Програма гуртка сприяє формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню
географічної, краєзнавчої та туристичної термінології, практичних навичок роботи з колекціями, гербаріями,
обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристичним спорядженням та
обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.
Беручи до уваги, що формування творчої особистості здійснюється в різнобічній діяльності, має
екологічну і соціальну основу, школярам надаються широкі можливості для участі в різних її видах:
навчальній і науково-дослідницькій діяльності, світському житті і охороні здоров'я.
Дослідницькі уміння школярів, що формуються в процесі гурткової роботи «Географічні пізнання» є
результатом їх дослідницької діяльності з географії, тобто діяльності, організованої вчителем із використанням
різних дидактичних засобів, спрямованої на виконання дослідницьких завдань, які вимагають пошуку,
моніторингу, дослідження, пояснення і доказу закономірних зв’язків і відношень, що досліджуються
експериментально, або фактів, явищ, процесів, задач, які теоретично аналізуються; в якій домінує самостійне
застосування прийомів наукових методів пізнання і внаслідок яких учні активно опановують знання,
розвивають свої дослідницькі вміння й навички, формують пізнавальні мотиви й організаційні якості.
Таким чином, школярі навчаються самостійно одержувати знання через оволодіння специфічними
процедурами: бачити проблему й висувати гіпотезу її вирішення; планувати й проводити експерименти;
рефлексувати та оцінювати свою діяльність; переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію і т. ін.
Програма гуртка передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних
методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу та
інструктивну спрямованість.
На заняттях гуртка «Географічні пізнання» використовують різноманітні методи навчання в
залежності від віку гуртківців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація та
ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні,
проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять
перевага надається географічним дослідженням та пошуковій роботі, спортивним та руховим іграм з
елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, об’єктами та інше [4].
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями,
в тому числі при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються
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особливі умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей,
обдарованості, віку та психологічних та фізичних особливостей стану здоров’я дітей.
Отже, тільки на гурткових заняттях можна успішно впливати на індивідуальні здатності кожного
школяра і це приносить певний успіх у розвитку й удосконалюванні кращих якостей.
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Луцький педагогічний коледж
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА
УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Актуальність теми. Пріоритетним завданням сучасної системи освіти є спрямування учнів на
вироблення пізнавальної активності до навчання. Серед сучасних здобувачів освіти в Україні поширюється
проблема формування пізнавальної активності до навчальної діяльності учнів початкових класів, адже вона
відіграє важливу роль у ефективності навчальної діяльності, саморозвитку і самовдосконаленню.
Першочерговим завданням вчителя є розвиток в учнів інтересу та формування пізнавальної
активності до навчання, спонукати в дітей бажання вчитися, досягати відповідних цілей.
У статті розкриваються особливості формування пізнавальної активності молодшого школяра в
освітньому процесі, описано методи та форми організації освітнього процесу учнів, які зроблять урок
ефективнішим та цікавішим і допоможуть розкритися кожній дитині.
Ключові слова: пізнавальна активність, навчальна діяльність, молодший школяр.
Мета статті: Розкрити педагогічні умови підвищення активності молодших школярів під час
вивчення уроку природознавства, розкрити значення ігрових прийомів на уроці.
Виклад основного матеріалу. Сучасний період розвитку освіти характеризується значним впливом
пізнавальної активності в освітній процес молодшого школяра. Пізнавальна активність важлива тим, що
характеризує розвиток учня, його здібності, ставлення до навчання.
«Aктивність» означає свідоме, вольове, цілеспрямоване виконання розумової чи фізичної роботи,
необхідної для оволодіння знаннями, вміннями, охоплюючи користування ними у подальшій навчальній
роботі чи практичній діяльності. Це готовність, здатність і прагнення до енергійного, ініціативного
оволодіння знаннями, докладання вольових зусиль. Уроки доцільно будувати так, щоб кожен учень
почувався так, ніби він сам здобуває знання, тобто учня слід підвести до розуміння нового матеріалу, а
не викладати відразу готову думку.
Пізнавальна активність - це діяльнісний стан особистості, що виражається в наполегливому прагненні
до знань, до розумової напруги і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями [1, с. 58].
Гра - явище багатогранне, вона навчає, розвиває, дає можливість відпочити. Дитинство без гри і поза грою
є аномальним. У грі виявляються і розвиваються творчі здібності, уява, фантазія. Сучасна психологія визнає, що
гра охоплює всі періоди життя людини. Це - важлива форма її життєдіяльності, а не вікова [1, с. 191]. Гра дає
можливість проявити творчу активність, спрямувати зусилля на досягнення мети, привчає до погоджених дій,
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до відповідальності перед її учасниками. У грі виховується багато вольових якостей: самостійність,
наполегливість, самовладання, витримка, воля до перемоги – усе те, без чого не може бути успіху.
Використання ігор у навчанні допомагає формувати пізнавальну активність та активізувати навчальний
процес, розвиває спостережливість дітей, увагу, пам’ять, мислення, збуджує інтерес до навчання [3, с. 26].
Таким чином, гра – це не лише розвага і забава, що заповнює дозвілля школярів, але й один з найсерйозніших
засобів педагогічного впливу на них. Використання ребусів, кросвордів, анаграм – важливий засіб розвитку
інтересу молодших школярів.
Великим поштовхом до розвитку пізнавальної активності учнів є робота в парах, робота в групах. При
такій формі роботи кожен учень почуває свою значимість, вчиться висловлювати свої думки,
прислухатися до чужої, спільно приходити до певного рішення [2, с. 43].
До групового навчання можна віднести роботу в парах «Ходимо навколо - говоримо навколо»,
«Ажурна пилка», роботу в малих групах, «Акваріум». До фронтальних інтерактивних методів належать
такі, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це – обговорення проблеми у загальному
колі: «Мікрофон», «Громадські слухання», «Мозковий штурм», «Взаємне навчання» [4, с. 77]. На мою
думку, систематичне використання таких видів пізнавальної діяльності дають учням відчуття насолоди
від гри, у процесі навчання – висока мотивація та емоційна насиченість.
З метою визначення ефективності впливу ігрових методів на естетичне виховання молодших
школярів під час уроку природознавства, було проведено анкетування учнів Оленинської ЗОШ I-II
ступеня. На основі даного анкетування можна зробити висновок, що одним з найефективніших є
презентації (30%), а також ігри (30%), діти також не залишили без уваги використання ребусів(15%),
музичного супроводу(15%) та наочних посібників, зокрема таблиць(10%)
Таблиці
10%
Презентації
30%

Музичний
супровід
15%

Ребуси
15%
Ігри
30%

Рис. 1. Результати анкетування
Отож, правильно організований урок природознавства, з використанням матеріалу з інших предметів,
викликає цікавість і емоційний відклик у кожного учня.
Формування пізнавальної активності - процес тривалий. Головна її умова - це розуміння дитиною
змісту і значення виучуваного.
Друга важлива умова розвитку активності - це наявність нового. Не можна повторювати відомі істини
на одному й тому самому пізнавальному рівні; треба розширювати знання учнів, вчити відшуковувати
нове, раніше не відоме.
Третя умова формування пізнавальної активності - це емоційність навчання. Треба прагнути, щоб
здобуті на уроках знання викликали в учнів емоційний відгук, активізували їхні моральні, інтелектуальні
та естетичні почуття.
Висновки. Отже, включаючи в освітній процес ігрові елементи, учитель формує пізнавальну активність
учнів. Різні види завдань та вправ дають можливість проявити творчу активність, спрямувати зусилля на
досягнення мети, до відповідальності перед її учасниками, допомагають активізувати навчальний процес,
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розвиває спостережливість дітей, увагу, пам’ять, мислення, збуджують інтерес до навчання, дають учням змогу
виявляти самостійність, творчість, наполегливість у навчанні. А для вчителя - це одна з можливостей розвивати
пізнавальну активність у молодших школярів, бо такий спосіб вивчення програмового матеріалу захоплює
інтелектуальну та емоційну сферу дітей, підвищує рівень мотивації навчальної діяльності.
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Науковий керівник – Н.В. Хомюк
викладач природничих дисциплін, викладач вищої категорії, старший викладачю
Луцький педагогічний коледж
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні поширюється актуальність
застосування різних видів наочності. Саме наочність є важливою складовою в інтелектуальному розвитку
школярів, тому що стимулює зацікавленість учасників процесом пізнання, сприяє підвищенню активності
молодшого школяра, розвитку його творчого потенціалу, загального особистісного розвитку учнів.
Ефективність реалізації компетентнісного підходу в освіті пов’язана з усвідомленням учителем
педагогічних можливостей застосування методів навчання, їх впливу на психічний розвиток дитини.
Наочність є засобом реалізації компетентнісного підходу в початковій школі.
У статті піднімаються актуальні питання використання наочності з метою активізації пізнавальної
діяльності молодших школярів.
Ключові слова: наочності, пізнавальна активність, молодші школярі.
Мета статті: вивчення особливостей використання наочності на уроках природознавства, вплив
різних видів наочності на активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. У сучасній школі велика увага приділяється різним видам наочності в
освітньому процесі навчання учнів початкових класів. Ігрова діяльність для дитини є загальною
потребою, а для педагога - способом реалізації різноманітних завдань навчальної та пізнавальної
активності молодших школярів.
Пізнавальна активність - це діяльнісний стан особистості, що виражається в наполегливому прагненні
до знань, до розумової напруги і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями [1, с. 58].
Наочність – це один з компонентів цілісної системи навчання, яка може допомогти молодшому
школяреві якісніше засвоїти досліджуваний матеріал на більш високому рівні.
Необхідність використання наочності в освітньому процесі було обґрунтовано чеським педагогом
Я.А. Коменським. «Все, що учні повинні вивчити, потрібно викладати їм так доступно, ніби вони мають
перед собою свої п’ять пальців. А для того, щоб все сприймалося легше, потрібно, наскільки це можливо,
залучати до сприймання зовнішні чуття» [2, с. 349].
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Проблема наочності ще глибше і обґрунтованіше була представлена в працях Й. Г. Песталоцці. Й. Г.
Песталоцці встановив, що «наочність є абсолютною основою всякого пізнання», вона допомагає
розвивати мислення і мовлення, дає змогу поступово перейти від часткового до цілісного, а це, на його
думку, і є суть навчання. Наочність він розглядав як найважливішу умову початкової освіти, за якою
виділяються найбільш конкретні матеріали у предметі, що вивчається [3, с. 200].
Використання наочності урізноманітнює роботу вчителя, пожвавлює процес викладання, економить
час, допомагає зосередити увагу учнів на найважливішому, найсуттєвішому, підносить інтерес до
виучуваного матеріалу, активізує процес навчання, полегшує засвоєння учнями навчального матеріалу.
Наочність допомагає вчителеві застосовувати під час навчання зіставлення, порівняння, аналіз і синтез,
полегшує узагальнення, повторення і закріплення вивченого.
Засоби наочності на уроках не слід використовувати значною мірою. Вони повинні сприяти
ефективному навчанню молодших школярів, бо невміло використані засоби наочності негативно
впливають і відволікають дітей від цілеспрямованої роботи.
Засоби наочності можна поділити на такі основні види:
o Натуральні об'єкти - рослини, тварини, знаряддя і продукти праці, мінерали, хімічні речовини та
ін. Конкретності, повноти і багатства натуральних об'єктів не можуть замінити ніякі штучні зображення.
Цим вони і цінні для навчання.
o Образотворчі засоби - навчальні картини, навчальні таблиці, картки та ін.
o Умовно-схематичні засоби (моделі) - географічні, топографічні, історичні карти, різні схеми,
малюнки, діаграми, графіки тощо.
o Аудіовізуальні засоби - кінофільми, телепередачі, грамзаписи, магнітофонні записи, діафільми.
Існує три способи використання наочності:
o демонстраційний спосіб - наочність виступає джерелом знань, а вчитель керує сприйманням учнів;
o ілюстративний спосіб - наочність виконує роль ілюстрації або підтвердження слів вчителя;
o дійовий спосіб - на основі виконання дій з предметами учні оволодівають знаннями [1, с. 282].
Вимоги для ефективного застосування наочностей:
o зміст засобу наочності повинен відповідати освітній, розвивальній та виховній меті;
o в засобах наочності не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б увагу дітей;
o усі засоби наочності демонструються під час уроку тільки в момент необхідності, а не раніше.
Після цього вони можуть залишатися на видноті, але у тій послідовності, у якій вивчалися. Надалі вони
використовуватимуться для розв'язання інших дидактичних задач: усвідомлення, осмислення,
систематизації, узагальнення, запам'ятовування, закріплення;
o об'єкт, що демонструється, треба заздалегідь підготувати, уважно розглянути;
o демонстрований об'єкт має розміщуватись так, щоб він був доступний усім учням;
o під час демонстрування не слід затуляти карту, схему своїм корпусом;
o не слід перевантажувати урок наочними посібниками [1, с. 275].

Рис. 1. Результати анкетування
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З метою визначення ефективності застосування різних видів наочності та задоволення учнів від їх
використання в освітньому процесі молодших школярів, було проведено анкетування учнів Піщанська
ЗОШ I-III ступеня. На основі даного анкетування можна зробити висновок, що рівень задоволення
використання наочності у початковій школі: 20% низький, 50% середній, 30% високий.
Висновки. Отже, включаючи в освітній процес різні види наочності, учитель стимулює пізнавальні
можливості учнів. Наочності покращують розвиток пам'яті, уваги, кмітливості, вміння класифікувати
предмети, порівнювати їх, узагальнювати, диференціювати.
У процесі застосування наочностей відбувається процес активізації усіх розумових здібностей. Наочності
є дієвим засобом засвоєння навчального матеріалу, формування умінь і навичок молодших школярів.
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Лисаков С.В.,
аспірант
Бердянського державного педагогічного університету
ПРОВІДНИК ЧИ ЛІДЕР?
Віра у те, що все — від лідерів, зрідні вірі у те, що все —
від Бога, саме це гальмувало розвиток наукового уявлення.
Джим Коллінз
Лідерство (англ. Leader — провідник, ведучий, керівник) виявляється у вмінні пробудити у
співробітників мрію, до якої вони прагнуть наблизитися [1].
У англо-українському словнику під терміном «leadership» розуміється «керівництво», «водійство» [2].
Освітнє лідерство — нова управлінська парадигма, яка є орієнтиром і механізмом для здійснення
реформ у сфері освіти в умовах сучасних суспільних трансформацій. Освітнє лідерство слід розглядати у
таких трьох взаємопов’язаних аспектах: лідерство в освіті (діяльність керівників, викладачів, студентів/
учнів та, як результат, освітніх закладів-лідерів); лідерство для освіти (діяльність батьків, науковців,
роботодавців та інших стейкхолдерів задля розвитку освіти); лідерство освіти (діяльність держави
(державна політика) щодо забезпечення пріоритетного розвитку освітньої сфери) [7].
Мірослав Шиманський, професор Педагогічної академії імені Комісії Народної Освіти (м. Краків,
Польща) висловлює невиразну, з нашого погляду думку, про те, що наставник є лідером, а отже, він
повинен зуміти взяти на себе роль провідника, мати сміливість нести відповідальність за прийняття
рішень, вибір цінностей, визначення шляхів наукового пізнання, вирішення спірних питань [15].
Філософ Ірина Шавкун визначає: «Організаційна праця управління за сутністю визначається як
цілераціональна діяльність фахівців з менеджменту або лідерів» [14].
«На жаль, «вузьким є коло революціонерів» у нашій освіті, вкрай гостро відчувається дефіцит лідерів
освіти, які могли б дати новий імпульс розвитку педагогіки гуманізму», - пише Віктор Громовий.
Патріоти управлінці волають з приводу чому «лідер», а не «провідник», чому скрізь в освіті чути
«лідер» а не провідник. Чому ми встидаємося рідних українських слів? Чому наші «лідери» (що сталося з
«провідниками»?), а тим більше наша преса, на це не звертають увагу?
У блозі шанованого Леоніда Українця читаємо: «В українській мові також є слово провідник, але
лідер звучить більш чітко» [13].
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Ось так категорично та без полеміки!
Український психолог, професор Віталій Татенко зауважує: «Аналогами іншомовного слова «лідер»
в українській мові можна вважати слова «поводир», «провідник», «ватажок» [12].
Ми ще раз посилаємося до думки вітчизняної дослідниці Ірини Семенець-Орлової про те, що «зміст
самого поняття освітнього провідника можна ототожнювати зі змістом категорії результативного
освітнього лідера» [10].
В іншій праці «Ідеальний керівник», в більш пізній період, Іцхак Адізес цю думку закріплює: «Не
дивлячись на безліч книг, в яких роз’яснюється, чим лідерство відрізняється від менеджменту, я думаю,
що сенсу від цієї гри слів як і раніше не буде. Мене не здивує, якщо через декілька років хто-небудь
придумає ще одну назву для даного процесу, а слову «лідерство» дадуть нове визначення, і воно стане
позначати окремий елемент організаційної ієрархії або складову управлінського процесу.
Парадигма «лідера-одинака» — мудрого та всемогутнього — ніколи не працювала на практиці.
Сьогодні, коли світ змінюється все швидше, — що підвищує рівень невизначеності, зміна парадигми
актуальна як ніколи [4].
Професор кафедри лідерства в Гарвардській школі бізнесу Джон П. Коттер (John P. Kotter) вважає:
«У лідерстві немає нічого містичного і загадкового. Воно ніяк не пов’язане з харизмою і іншими
екзотичними властивостями особи. Це у жодному випадку не доля обраних» [5].
Вітчизняний історик та філософ Лев Силенко не розділяє понять «провідник» та «лідер». Сучасні
політологи вживають цей термін наголошуючи на семі політичного провідництва (сема — елементарні
віддзеркалення в мові різних сторін і властивостей предметів та явищ дійсності). За провідницькою
спроможністю серед наших лідерів Лев Силенко та політолог Василь Іванішин виділяють три типи: лідерфікція, лідер-функція та лідер-особистість. Лідер- фікція — це людина, яка цілком випадково, внаслідок
збігу обставин, опинилася на місці провідника, але не мала і не набула в процесі боротьби необхідних для
провідника якостей це тип провідника, який проявив себе на певному відрізку боротьби, переважно
початковому, де передусім потрібна була сміливість, особистий приклад, самопожертва. Але змінювалися
умови й завдання, потрібна була здатність виконувати нові функції. Такі люди безоглядно підтримують
свого зверхника — але тільки доти, доки він зберігає міцну позицію [11].
В «Духовних роздумах» провідник відрізняється від лідера тим, що лідер — це першун серед інших,
котрий у групі при певній ситуації взяв на себе відповідальність бути голосом від інших [3].
Можливо, що у феномену лідерства може бути майбутнє напророковане засновником корпорації
«Майкрософт» Білом Гейтсом (Bill Gates): «Коли ми дивимося вперед, у майбутнє століття, лідерами
будуть ті, хто буде наснажувати інших». З цього приводу засновник синергетичної теорії синергетики
Ілля Пригожин писав: «Майбутнє не входить в якості складової частини у минуле. Незворотний
орієнтований час може з’явитися лише тому, що майбутнє не присутнє в сучасному» [9].
Щоб подолати очевидну суперечність в подібних міркуваннях, англійський дослідник Хартлі Джин
(Hartley Gene) запропонував чотири «моделі», що дозволяють дати особливу інтерпретацію тому факту,
чому все-таки певні люди стають лідерами і чому не тільки ситуація визначає їх висунення: якщо ти став
лідером в одній ситуації, твої шанси стати таким в іншій ситуації підвищуються; якщо ти проявив себе як
лідер, ти придбав авторитет, який може сприяти призначенню тебе на керівну посаду і тим самим
закріпленню твого лідерства;сприйняття групи стереотипне, і якщо ти став лідером в одній ситуації, вона
сприймає тебе таким і в іншій; лідером стає той, хто до цього прагне [16].
Вбачаємо ще одну серйозну різницю між провідництвом та лідерством. Система освіти захопилася
ідеєю лідерства. Наукові розвідки, дисертаційні дослідження, конференції, тренінги та майстер класи,
програми розвитку лідерського потенціалу університетів України на підставі спільних домовленостей
Інституту вищої освіти НАПН України, Британської Ради в Україні, Фундації лідерства для вищої освіти
(Сполучене Королівство) Міністерства освіти і науки України, програма Темпус «Лідерство та управління
змінами в вищій освіті».
Стосовно навчання «теорії провідництва» реально маємо «zero». Маємо що маємо!
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Американський письменник Стівен Кінг (Stephen Edwin King) в книзі «Про- відництво за
принципами» називає чотири рівні провідництва: осібний — стосунки із собою; міжосібний — стосунки
з іншими; керівницький — відповідальність за виконання роботи з іншими; організаційний — потреба
організовувати людей [6].
Загалом у своїй суті традиційний погляд на лідера ґрунтується на припущенні про людське безсилля, брак
персональної візії і нездатності опанувати сили, що ведуть до змін. Звичайно ж, такий дефіцит якостей юрби
компенсує жменька великих лідерів» - вважає Пітер Сенге (Peter M. Senge) -директор Центру організаційного
навчання в міжнародній бізнес - школі при Массачусетському технологічному університеті [8].
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГЕОГРАФІЧНОГО
ПРОФІЛЮ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
Сучасні тенденції розвитку суспільства та вітчизняної освіти зумовлюють формування фахівців, які
здатні здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, реалізовувати
освітню політику як пріоритетну функцію держави, забезпечувати розвиток та самореалізацію
особистісних якостей, вирішення освітніх та духовно-культурних проблем.
Професійні уміння майбутнього фахівця – це заснована на знаннях готовність людини виконувати
професійну діяльність. Уміння неможливі без знань і формуються лише на їхній основі.
Формування професійних умінь є невід’ємною складовою загальноосвітнього процесу підготовки
фахівців географічного профілю. Сучасна педагогіка розглядає процес формування особистості та
професійних умінь як поєднання виховного та дидактичного впливів під час набуття людиною вищої
освіти, в рамках якої відбувається професійна підготовка майбутніх фахівців-географів.
Формування професійних умінь майбутніх фахівців визначається розвитком його особистісних якостей
(фізіологічних, психічних, соціальних, педагогічних), цілісністю набутої професійної компетентності
(сформованість практично-професійних умінь та навичок, розвиток професійної компетентності,
досконалості теоретичної бази), відповідність сучасним суспільним вимогам (моральним, етичним,
комунікаційним, професійним). Таке визначення допомагає цілісно сформувати уміння та навички
майбутнього фахівця, які органічно поєднуються в процесі як виховання, так і навчання.
До складу професійної компетентності майбутніх фахівців географічного профілю мають входити:
мотиваційний, когнітивний, професійно-особистісний, діяльнісний [4].
У відповідності з розробками Н.Ф. Тализіної [5], а саме моделі фахівця з позиції тих професійно
значущих якостей, яких майбутній фахівець географічного напряму повинен набути під час навчання у
ЗВО, особлива увага приділена компетентності та насамперед професійним (загально інженерним і
предметним), загальнонауковим, інструментальним, комунікаційним, соціально-особистісним якостям
майбутнього фахівця в галузі. Мотиваційні якості характеризуються усвідомленим інтересом до
дійсності, цілеспрямованістю, спроможністю до творчості, підвищенням професійної мобільності,
прагненням до професійного зростання, гнучкості мислення. Індивідуальний стиль пізнавальної
діяльності передбачає розвиток розумових здібностей, когнітивні навички (аналіз, синтез, абстракція,
узагальнення, порівняння, індукція і дедукція), перцептивні навички (сприйняття, розуміння, оцінка,
емпатія), рівень розвитку рефлексії (самооцінка, самоконтроль, самоаналіз), прогностичні навички
(антиципація, висування гіпотез).
На нашу думку, розвивати професійні уміння можна, за рахунок посилення практичної спрямованості
навчання, що посилюється в процесі виробничої практики (студент застосовує знання певного курсу
стосовно до об’єктів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю) та встановлення й зміцнення
міждисциплінарних зв’язків (студенти застосовують набуті знання під час вивчення інших курсів у нових,
та застосування професійних умінь у нетипових ситуаціях).
Отже, до основних, професійних умінь майбутніх фахівців географічного профілю, які формуються з
урахуванням набутих знань в процесі навчання, відносимо насамперед такі:
- уміння користуватися професійною (географічною) термінологією, здатність творчо мислити,
набуття дослідницького досвіду;
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- уміння володіти комунікативними якостями і застосовувати їх у сфері майбутньої діяльності, а
також під час самостійної роботи, у процесі колективної (групової) роботи;
- уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для самостійного здобуття
необхідної інформації, презентації результатів діяльності;
- уміння користуватися вимірювальними приладами у майбутній професійній діяльності;
- уміння проводити географічний аналіз природних та суспільних об’єктів і процесів у різних
просторово-часових масштабах;
- уміння орієнтуватися у сучасних геоінформаційних системах (можливостях систем, порівняння
доцільності застосування у різних географічних дослідженнях);
- уміння розробити систему інформаційного забезпечення географічного моніторингу;
- уміння працювати в колективі, самостійно приймати рішення та нести за їх відповідальність;
- уміння самостійно планувати та організовувати свою діяльність (зокрема експериментальну).
Мотиваційний компонент професійної компетентності майбутнього фахівця географічного профілю
містить в собі систему мотивів та ціннісних орієнтирів, які виражають усвідомлене прагнення до
виконання будь-якої діяльності.
Когнітивний компонент містить в основі професійної підготовки оволодіння системи знань на яких
базується система умінь, що в сукупності утворюють професійну компетентність. Важливою умовою
результативної діяльності фахівців є наявність фахових знань. Вони дають змогу вільно орієнтуватися в
потоці різноманітної географічної інформації, обирати з неї найбільш правдиву та значущу інформацію,
осмислювати, конструювати й обґрунтовувати свої програми діяльності, на науковому рівні описувати
природні явища, процеси і факти, пояснювати та передбачати напрямки розвитку та зміни географічних
процесів, володіти методикою навчання географічних дисциплін.
В основу діяльнісного компоненту покладена професійна діяльність як один із процесуальних
показників. Основним показником професійної діяльності майбутніх фахівців географічного напряму є
уміння, які він має закріплювати практично, що дозволяє сформувати комплекс необхідних умінь. Як
зазначає С. Гончаренко, уміння – це «засвоєний суб'єктом спосіб виконання дій, який забезпечує сукупність
набутих знань і навичок» [2,с. 43]. Професійні уміння є важливим практичним компонентом особистості
фахівця, передумовою для формування та становлення яких виступають знання. М. Євтух поняття «уміння»
розуміє як опанування людиною способу виконання дій, забезпечених деякою сукупністю знань, оскільки
уміння відображається, виявляється у здатності усвідомлено використовувати знання [3].
Конструктивні уміння полягають у поетапному плануванні професійної діяльності. Особливого
розвитку вони набувають під час навчально-польової практики з географії. Це пояснюється тим, що
навчально-польова практика потребує теоретичної підготовки (підбір та вивчення літературних джерел,
підбір місця проведення польової практики, укомплектування обладнання) правильного проведення
польових дослідницьких робіт, вчасного завершення практики та ефективного застосування набутих
знань і практичних навичок у професійній та науковій діяльності.
Дослідницькі уміння – здатність виконувати практичні дії, що допомагають закріпити вивчений
теоретичний матеріал на основі здобутих знань, а також передбачати процес готовності до подальшої діяльності.
Дослідження це критерій до пізнання явищ, процесів у навколишньому середовищі та у лабораторних умовах,
без нього неможливо вивчати географію, а потім передавати здобуті знання наступним поколінням.
Гностичні уміння базуються на перцептивних здібностях. Це здатність спостерігати, помічати,
аналізувати, а також користуватися науковою і навчальною методичною літературою а проводити
елементарні дослідження. Особливо важливі гностичні уміння під час польових практик, коли студентигеографи вчяться аналізувати природні явища та процеси, особливості їх перебігу та спостерігати за
суттєвими змінами у природньому середовищі.
Організаторські уміння пов’язані з реалізацією намічених планів під час навчально-польової
практики, а також у педагогічній діяльності.
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Комунікативні уміння – це уміння спілкуватися, знаходити раціональні шляхи взаємодії з навколишніми.
Комунікативність яскраво виявляється у педагогічному такті, здатності уникати конфліктів.
Отже, підготовка майбутніх фахівців географічного профілю в Україні має забезпечувати формування
висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з цілісними географічними знаннями, мисленням,
уміннями та навичками, які необхідні для прийняття географічно-обґрунтованих професійних рішень.
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ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Виховна робота – невід’ємна частина освітньо-виховного процесу в університеті. За своїми формами й
методами виховання спирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки [1].
Куратор – це посередник між студентом, батьками та усім колективом вишом. Отож, від роботи
куратора, його любові до студентів залежить, чи цікавим буде студентське життя, чи комфортно студенту
буде в університеті протягом навчання [2].
Значна робота куратором групи проводиться з формування патріотизму, готовності до захисту
Батьківщини, виховання поваги до її символів. Протягом навчального року куратор планує на виховних
заходах висвітлити всі загальнодержавні свята та визначні дати. На такі заходи запрошують представників
місцевого самоврядування, депутатський корпус, воїнів АТО, громадських активістів. Важливим
аспектом роботи в групі є студентське самоврядування. У кожній групі обрано студентську раду, яка
працює на демократичних засадах. Без неї куратор не приймає жодне важливе рішення. Крім того,
представники студради групи присутні на засіданнях вченої ради, стипендіальної комісії. Зі свого боку
адміністрація також допомагає студраді не тільки в її діяльності, а й у професійному та духовному
зростанні. Щоразу на засідання студради запрошують знакових людей регіону – письменників,
художників, депутатів, громадських діячів.
Куратор групи проводить значну роботу з профілактики правопорушень, викорінення шкідливих
звичок, пропагування здорового способу життя, формує повагу до закону та внутрішню потребу
дотримання його положень. Щомісяця куратор запрошує для проведення профілактичнороз’яснювальних бесід працівників органів внутрішніх справ, юстиції, суду тощо. Куратор постійно
аналізує стан дисципліни, дотримання студентами правил поведінки в університеті та громадських
місцях, результати розглядають на засіданнях студентського самоврядування. Куратор контролює, як
студенти дотримують розроблені та затверджені наказом директора заходи щодо профілактики
тютюнопаління та вживання алкоголю. Під постійним контролем куратора перебувають студенти, що
потребують посиленої педагогічної уваги. З ними куратор працює найбільше, залучаючи до співпраці.
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Виховуючи в молоді естетичні погляди, смаки, вміння відчувати і відтворювати прекрасне, куратор
залучає студентів до участі в художній самодіяльності, ініціює проведення конкурсів на кращого читця,
соліста. Дбає куратор і про безпеку життєдіяльності студентів. Ведеться значна робота з формування
здорового способу життя. Всю спортивну і оздоровчу роботу виконують згідно з планом фізичного
виховання, працюють 2 спортивні секції. Традиційно в червні проводять «Битву націй». Куратор з групою
виїжджають в ліс на локації, де проводяться спортивні й творчі змагання. Треба зазначити, що «Битва
націй» сприяють згуртуванню студентського колективу в одну родину. У рамках місячника боротьби зі
СНІД та в березні до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом за допомогою працівників міської
організації «Червоний Хрест» куратор проводить виховні години на тему: «Зупинимо СНІД», «Скажемо
«Ні! туберкульозу». Насичене в коледжі і дозвілля. Яскравими подіями стали КВН, новорічні свята,
конкурсно-розважальна програма до Дня Святого Валентина. Значну виховну роботу проводять у
гуртожитках. Куратори груп кожного місяця перевіряють стан гуртожитку та в яких умовах живуть
студенти. Завдання куратора – виявити дітей, схильних до заняттям спортом, і залучити їх до спортивних
секцій. Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням нею основ
наук, багатства національної й світової культури.
Педагогічний колектив Донецького національного медичного університету, зокрема кожен куратор,
забезпечує гармонійний розвиток кожного студента, поважає кожну особистість, формує духовний світ і
дбає про моральні цінності молоді.
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Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №75
САМОСТІЙНА РОБОТА З ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
З ПРЕДМЕТУ
Одним із завдань, що визначає зміст середньої освіти, є підготовка учнів до життя в сучасному світі.
У даний час розроблено багато педагогічних технологій, які використовуються у навчанні учнів, але при
цьому не можна забувати про самостійну роботу.
Висвітленням різних аспектів самостійної роботи учнів займалося широке коло дослідників. Так, дана
проблема знайшла своє відображення та теоретичне узагальнення у педагогічній спадщині Ф. Дістервега,
Я. Коменського, Н. Крупської, Й. Песталоцці, Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Проблема
організації самостійної роботи у процесі вивчення хімії знайшла своє відображення в працях науковцівметодистів: О. Ярошенка, Н. Буринської, О. Блажко, І. Левіної, Р. Мікельсона та інших.
У навчальному процесі існує багато різних точок зору, щодо тлумачення поняття "самостійна робота
учнів". Аналіз педагогічної літератури дає підстави виділити такі підходи до поняття самостійної роботи:
Так, в Педагогічному енциклопедичному словнику самостійну роботу учнів визначено як "індивідуальна
або колективна навчальна діяльність, що здійснюється без безпосереднього керівництва вчителя".
І. Левіна вважає, що самостійна робота - "форма навчальної діяльності учнів, у процесі якої вони
планують роботу, здійснюють самоконтроль, коригують хід і результати її виконання. Ця робота може
виконуватись як за завданням учителя, так і за власним задумом учнів".
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Р. Мікельсон під самостійною роботою розуміє "виконання учнями завдань без будь-якої допомоги,
але під наглядом вчителя".
Спробу дати визначення самостійній роботі учнів робив і Р. Срода. Під самостійною роботою учнів
він розуміє "таку їх діяльність, яку вони виконують, проявляючи максимум активності, творчості, логіки,
самостійного мислення, ініціативи" [4, с. 10-14].
Б. Єсипов пропонує одне з найоптимальніших визначень даного терміну. Він говорить: "Самостійна робота
учнів, яка входить у навчальний процес – це така робота, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, за
його завданням у спеціально відведений для цього час; при цьому учні свідомо прагнуть досягти поставленої в
завданні мети, використовуючи свої зусилля і висловлюючи результати розумових і фізичних дій".
Широке застосування самостійної роботи учнів на уроках хімії дає змогу успішно розв’язувати
чимало навчально-виховних завдань:
- підвищувати якість засвоєння знань учнями;
- учити користуватися набутими знаннями й уміннями в житті;
- розвивати пізнавальні здібності, спостережливість, логічне мислення під час засвоєння знань;
- прищеплювати дітям культуру розумової та фізичної праці;
- учити їх самостійно продуктивно та з інтересом працювати [1, с. 43-45].
Самостійна робота на уроках хімії, як і процес навчання в цілому, виконує функції освіти, виховання і
розвитку школярів. Освітня функція самостійної роботи учнів на уроках хімії виражається в оволодінні
методів хімічної науки. А саме, це експериментальні уміння, уміння працювати з підручником, літературою
з хімії, користуватися хімічною мовою, робити розрахунки, вирішувати задачі. Виховна функція самостійної
роботи полягає у формуванні таких рис дитини, як: наполегливість, вміння вирішувати складні завдання,
вміння долати труднощі та ін.. Розвиваюча функція самостійної роботи полягає у розвитку інтелектуальних
умінь (самоконтроль, самопізнання, уміння виділяти головне) [2, с. 2-3].
У структурі самостійної роботи виділяють три головні етапи:
І (підготовчий) - етап знайомства із завданням. Учень, вислухавши завдання, розглядає предмет чи
прилад, або читає умову задачі, зміст тексту. Після чого здійснює аналіз завдання, осмислює його, дізнається,
що потрібно зробити. Тобто, іде усвідомлення учнями дидактичних завдань самостійної роботи.
II (виконавчий) етап - полягає у тому, що учень, зрозумівши завдання і склавши план дій, виконує і
перевіряє його.
III (підсумковий) етап - полягає в тому, що учень, виконавши завдання, сам, за власною ініціативою
перевіряє свою роботу й оцінює її, тобто здійснює самоконтроль і самооцінку. Також іде перевірка з боку
вчителя, оцінювання результатів роботи, виділення позитивних моментів у самостійній роботі і типових
помилок під час виконання [5].
Проаналізувавши літературні джерела були визначені різні види самостійних робіт (таблиця 1).
I. За формами
організації роботи

II. За характером
пізнавальної
діяльності
1. Групова,
1.
Копіювального
2. Індивідуально- характеру, виконані за
диференційована, зразком,
3. Колективна,
2. Частково-пошукового,
4. Фронтальна.
3.
Дослідницького
характеру.

III. За джерелом знань і
засобів навчання

IV. За дидактичними
цілями

1. З підручником, довідниками 1. Навчальні самостійні
й іншими посібниками,
роботи,
2. З виконання хімічних 2. Самостійні роботи
дослідів, експериментів,
розвивального характеру,
3. З усним і письмовим 3. Контрольні самостійні
розв’язанням розрахункових роботи,
задач,
4. Тренувальні самостійні
4. З написанням хімічних роботи,
диктантів,
5.
Творчі
самостійні
5. Зі складання плану, роботи.
конспекту лекції.
Таблиця 1 Види самостійної роботи
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Для того, щоб самостійні роботи давали результативність вони повинні бути розроблені на основі:
1) змісту навчального курсу, розділу або теми предмету, який вивчається;
2) загальних засобів та методів активізації навчального процесу (методів навчання, прийомів
навчальної роботи, видів навчально-пізнавальної діяльності, засобів навчання);
3) характеристик завдань, які складають самостійну роботу (склад їх компонентів, ступінь складності,
послідовність розміщення).
Плануючи самостійну роботу, потрібно:
- передбачати її місце в структурі уроку;
- її оптимальний обсяг залежно від рівня підготовленості учнів, а також складності матеріалу, що вивчається;
- передбачати труднощі, які можуть виникнути при виконанні самостійної роботи;
- підбирати відповідний дидактичний матеріал;
- передбачати раціональні способи перевірки і самоперевірки робіт учнів [3, с. 2-7].
Отже, організація самостійної роботи та керівництво нею – це відповідальна і складна робота кожного
вчителя. Виховання самостійності необхідно розглядати, як складову частину виховання учнів. Це
завдання стоїть перед кожним учителем серед завдань першорядної важливості.
Для того, щоб визначити стан даної проблеми у школі, було проведене анкетування учнів та вчителів.
Аналіз спостереження та опитування вчителів показав, що найчастіше вони намагаються проводити такі
самостійні роботи, як: усні та письмові розв’язування вправ, розрахункові задачі, тести, кросворди, хімічні
диктанти, робота з підручником, з метою виявити, яка кількість учнів готова до уроку, наскільки учні
засвоїли пройдений матеріал та допомогти їм закріпити ті знання, які вони уже мають.
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Харківської гуманітарно-педагогічної академії
ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА МИСТЕЦЬКИХ
ФАКУЛЬТЕТАХ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
Вагоме місце у процесі підготовки вчителів музичного мистецтва для ЗЗСО посідають музично-теоретичні
навчальні дисципліни: українська та зарубіжна музична література, аналіз музичних творів, гармонія,
сольфеджіо, елементарна теорія музики. Результатами викладання зазначених дисциплін є володіння
студентами різноманітними фаховими компетенціями: здатністю орієнтуватися в загальних тенденціях
розвитку вітчизняної та світової музичної культури, основних музичних стилях й напрямах, усвідомлювати
характерні ознаки творчості найвидатніших композиторів, їхніх найбільш відомих творів; здатністю до
теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів, до аналізу окремих елементів музики,
21

здатністю усвідомлювати основні гармонічні засоби і закономірності, застосовути їх у практичних завданнях,
здатністю використовувати набуті знання й навички у подальшій професійній діяльності.
У спеціальній літературі багато уваги приділено питанням вивчення музично-теоретичних дисциплін
у професійній музичній освіті, зокрема, у музичних ЗВО різних ступенів. Проте, у музикознавчих
дослідженнях не висвітлені особливості викладання зазначених предметів на мистецьких факультетах
вищих педагогічних закладів освіти, де вивчення музично-теоретичних дисциплін має бути зорієнтоване
на потреби педагогічної практики.
Сучасні навчальні програми «Музичне мистецтво», «Мистецтво», розроблені для закладів загальної
середньої освіти, спрямовані на формування музичного сприймання як основи розвитку музичного мислення,
творчих здібностей особистості. Відповідно, вони містять велику кількість музичних творів для сприймання,
зокрема творів зарубіжних та вітчизняних композиторів. У наявних підручниках та посібниках з музичної
літератури для мистецьких навчальних закладів залишаються поза увагою авторів численні музичні твори з
чинних мистецьких програм ЗЗСО. Майбутній учитель музичного мистецтва має бути обізнаним із навчальним
матеріалом предмета в повному обсязі. Цим обумовлена актуальність пропонованої роботи.
Чинні навчальні програми для ЗЗСО передбачають також вивчення специфіки музики як виду
мистецтва, музичних жанрів, основних засобів музичної виразності, особливостей різноманітних
музичних форм (від періоду, простих дво- та тричастинних форм – до форм масштабних, заснованих на
синтезі мистецтв). Це вимагає створення начального посібника з дисципліни «Аналіз музичних творів»
саме для майбутніх учителів музичного мистецтва.
Потребують також більш глибокої та детальної розробки деякі окремі методичні питання викладання
в педагогічних ЗВО дисципліни «Гармонія», де форми роботи, які є традиційними у вивченні предмету,
мають бути наповнені змістом, який відбиває специфіку саме педагогічного навчального закладу.
Найважливішою серед них є проблема методики навчання гармонізації мелодії.
Практика доводить, що серед важливих і різноманітних властивостей музично-педагогічної
кваліфікації вчителя музики виняткова роль належить вмінню створювати акомпанемент до вміщених у
збірках пісень. Тому в письмових завданнях з гармонії доцільно використовувати не тільки інструктивний
матеріал із підручників, а також пісні шкільного та дошкільного репертуару, українські народні пісні. На
відміну від завдань з підручників, мелодії пісень мають більш значний ритмічний та звуковисотний
розвиток, певні жанрові риси, тому потребують зовсім іншого методу гармонізації. У зв’язку з цим
пропонується проведення гармонізації мелодій на основі двох видів фактури (акордової та гомофонногармонічної) і як наслідок цього – введення двох типів гармонізації: звичайної (з постійно збереженим
недеференційованим підходом до тонів мелодії як акордових) і вибірної (з вибірним підходом до тонів
мелодії з диференціюванням їх на акордові та неакордові).
Отже, викладання музично-теоретичних дисциплін на мистецьких факультетах у педагогічних
закладах вищої освіти має свою специфіку, обумовлену зорієнтованістю на потреби педагогічної
практики та на сучасні навчальні програми для закладів загальної середньої освіти «Музичне мистецтво»,
«Мистецтво», які спрямовані на формування розвитку музичного мислення, творчих здібностей
особистості. Рекомендованим матеріалом можуть послуговуватися викладачі та студенти педагогічних
закладів вищої освіти, учителі музичного мистецтва ЗЗСО.
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ВИМОГИ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДИ ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Одним з етапів уроку є домашнє завдання. Дуже часто точаться дискусії з приводу, потрібно чи не потрібно
задавати домашнє завдання. Навіщо потрібні домашні завдання, якщо дитина добросовісно працювала в школі
впродовж п'яти уроків? Можливо, домашніми завданнями вчителі частину своєї праці перекладають на плечі
дітей? Чи повинні учні доопрацьовувати вдома той матеріал, який учитель на уроці не встиг опрацювати?
Домашні завдання — це вироблення звички до систематичної самостійної роботи, виконання завдань
різної складності. Проведене дослідження щодо необхідності домашніх завдань довело, що всі учні 2-4-х
класів переконані, що домашні завдання потрібні. Наведемо відповіді дітей: «Потрібно завжди
виконувати уроки, адже вчителька перевіряє кожен зошит», «Наша вчителька завжди радіє, якщо
домашнє завдання виконано правильно й охайно», «Домашні завдання допомагають краще зрозуміти і
закріпити матеріал». З відповідей дітей можна зробити висновок, що домашні завдання потрібні.
як вони організували підготовку дитини до школи, від їхньої допомоги в навчанні.
Визначимо, у чому саме полягає необхідність домашніх завдань.
● Здобуття всіма учнями знань, умінь та навичок, передбачених програмами з дотриманням
диференціації (закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до
засвоєння нового матеріалу);
● розвиток окремих якостей особистості (виховання самостійності, уміння правильно розподіляти і
планувати свій час; подолання внутрішніх конфліктів («хочу» і «потрібно»), розвиток пам'яті, мислення;
творчих здібностей; подолання труднощів тощо).
Отже, домашнє завдання — складова і необхідне доповнення до кожного уроку, адже тільки в єдності
роботи на уроці та після уроку учні можуть досягти навчальної та виховної мети.
Щоб обґрунтувати необхідність домашнього завдання, з педагогічної точки зору, необхідно виявити
взаємозв'язок між видами діяльності, запропонованими домашнім завданням і тими особистісними
якостями, що повинні розвиватися в цій діяльності, зокрема:
● визначити якості особистості учнів, розвитку яких сприяє завдання, і довести, що розвиток цих
якостей є складовою завдання уроку;
● довести, що об'єктивні вимоги, що висунуті цим завданням, стимулюють формування саме цих
необхідних якостей і відповідають рівню розвитку класу чи (за диференційованого завдання) конкретного учня;
● пояснити, чому неможливо, небажано, недоцільно виконувати це завдання на уроці.
Домашнє завдання необхідно задавати тільки тоді, коли його доцільність обґрунтована. При
визначенні форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно
враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їхні вольові якості та
уподобання тощо. І сам учитель, і діти повинні точно знати, яку мету переслідує запропоноване домашнє
завдання. Учень працює зовсім інакше, знаючи, з якою метою він працює.
Не можна допускати, щоб учень виконував завдання тільки «від» і «до». Треба спонукати його
розширювати свої знання, шукати відповіді не тільки в підручнику, але і в іншій літературі: довідниках,
енциклопедіях, журналах тощо. Умови для занять. Дитині також необхідні нормальні умови для занять.
Вона повинна мати своє робоче місце, де може готувати уроки, читати без перешкод. Підручники й
письмове приладдя повинні мати своє місце. Крім того, учня не слід звільняти від обов’язків
самообслуговування і роботи по дому. Для цього теж має бути час у режимі дня.
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Молодші школярі повинні займатися уроками 1,5–2 години, старші —2–3 години на день. Час готування
уроків для тих, хто вчиться у першу зміну,— 16–19 годин. Вільний від навчальних занять час — це час для
читання, спорту, музики, конструювання, малювання, допомоги родині, суспільно-корисних справ.
Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:
● розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;
● урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їхніх пізнавальних можливостей,
специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;
● формування загальнонавчальних умінь і навичок.
Оскільки учні повинні виконувати домашнє завдання самостійно, тобто без сторонньої допомоги,
необхідно, щоб вони зрозуміли, що від них вимагають і очікують. Неприйнятними є такі формулювання
під час подавання домашнього завдання: «Прочитайте уривок», «Повторіть те, що ми вивчали на уроці»,
«Продовжте роботу за підручником».
Домашнє завдання має містити:
1) обов'язкову частину — доступну для кожної дитини, невелику за обсягом (не більше ніж 30-40 хв.
самостійної роботи для найбільш слабких дітей класу) і — бажано — на варіативній основі (виконати з 3-4
запропонованих завдань одне-два за вибором) та з творчим компонентом (скласти задачу, вираз, схему тощо);
2) необов'язкову частину - одне завдання (краще за вибором) творчого рівня (метод виконання не вивчався).
Сформулюємо деякі виправдані, на нашу думку, підходи щодо задавання домашнього завдання.
1) На уроці використовувати будь-яку можливість для самостійної діяльності учнів, якщо під час
виконання домашнього завдання від них вимагатимуть застосування знань і умінь у змінених ситуаціях.
2) Переконатися, чи всі учні зрозуміли зміст домашнього завдання.
3) Ніколи не задавати домашнє завдання під час дзвінка чи на перерві.
Щоб навчити дитину працювати самостійно, підвищити якість виконання домашніх завдань,
доцільно пропонувати пам'ятки, наприклад, «Етапи роботи над змістом тексту»; учити працювати з
словниками, енциклопедіями, іншою довідниковою літературою, в мережі інтернет.
Компетентнісно-діяльнісний підхід у навчанні передбачає врахування індивідуальних особливостей
дітей, тому можливі як усні, так і письмові домашні завдання; індивідуальні, що заохочують, стимулюють
школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні,
що спрямовані на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність та ін.;
репродуктивні, конструктивно-варіативні та творчі.
Домашні завдання можна диференціювати залежно від підготовки учнів, їхніх індивідуальних
особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, урізноманітнюючи зміст домашніх робіт та їх характер.
Доцільно надавати право учням вибирати з-поміж різних запропонованих варіантів (рівнів) завдання як
для індивідуального виконання, так і для роботи в парах чи невеликих групах. Домашні завдання потрібно
диференціювати як за рівнем складності, так і за способом виконання, пропонувати дітям добровільні,
творчі завдання. За таких умов домашні завдання задовольняють потреби учнів у тренуванні, дають змогу
подолати прогалини в знаннях; пережити почуття успіху учням, які недостатньо встигають: показати свої
сильні сторони, проявити себе; сильним учням — розвинути свої інтереси до глибокого захоплення, тобто
створюють умови для самоактуалізації особистості.
Визначаючи обсяги домашніх завдань, необхідно врахувати темп і ритм роботи учнів, навантаження
їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров'я. У 1-му класі домашні завдання
не задають; у 2-4-х класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити
1/4 обсягу, виконаного на уроці, і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му
класі — 45 хв., у 3-му класі —1 год. 10 хв., у 4-му класі — 1 год. 30 хв.
Домашні завдання має систематично перевіряти вчитель. Він же повинен продумати, на якому етапі
уроку найраціональніше перевіряти домашнє завдання з точки зору використання знань після його
перевірки: для закріплення раніше здобутих знань і вмінь, для узагальнення, для актуалізації їх з метою
кращого сприйняття нового матеріалу. Залежно від мети перевірки визначають етап уроку, на якому її
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здійснюють. Головне у перевірці домашнього завдання — зробити цей процес інструментом пізнання,
об'єднання класного колективу, формування особистості учня.
Форми перевірки домашнього завдання можуть різнитися: фронтальна, вибіркова індивідуальна,
колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети
домашнього завдання.
Учитель повинен розуміти і враховувати особливості домашньої роботи. Удома зменшуються шанси
на роботу в зоні найближчого розвитку (дитина не може отримати кваліфіковану допомогу), тому
необхідно планувати такі завдання, у виконанні яких ви впевнені. Під час виконання домашньої роботи
дуже часто емоції учня спрямовані не на актуальні (як краще зробити, виконати), а на віртуальні ситуації
(що скаже учитель? однокласники? тощо). Домашня робота — це невизначена ситуація, їй притаманні
страхи, тривоги, невпевненість, характерні невизначеним ситуаціям.
Запам'ятайте! Правильно дібране, перевірене й оцінене домашнє завдання — основа для пошуку
резервів уроку.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Анотація: у статті висвітлюються особливості пізнавальної діяльності учнів молодших класів,
актуалізується питання активізації процесу пізнання у ХХІ столітті та надаються практичні
рекомендації щодо діяльності та ролі вчителя у цьому процесі.
Сьогодні якісні суспільні зміни призвели до потреби реформування освіти. Суспільству нового типу
потрібна особистість креативна, дієва. В сучасній школі педагог має всіляко сприяти зростанню
інтелектуального розвитку кожного учня, розкриттю його потенціалу. Проте в умовах сучасного
освітнього середовища, школа не завжди спроможна забезпечити інформацією належного обсягу і якості,
навіть на короткий період часу. Причиною є – стрімке зростання потоку наукової інформації. За таких
умов вивчення процесів актуалізації пізнавальної діяльності учнів є важливим аспектом побудови
успішного навчального процесу.
Значна увага приділяється дослідницькому методу навчання, який передбачає організацію процесу
отримання нових знань. Принципова відмінність дослідження від проектування полягає в тому, що
дослідження не передбачає створення будь-якого заздалегідь планованого об'єкта. Це, по суті, процес
пошуку невідомого, нових знань. Таким чином, дослідження – це безкорисливий пошук істини, а
проектування – вирішення певного, чітко усвідомленого завдання. Проектування може бути представлене
як послідовне виконання серії чітко визначених алгоритмізованих кроків, тоді як дослідження завжди
тільки творчість, нове знання.
Основна мета дослідницького практикуму - сформувати пропедевтичну систему наукових понять,
дослідницьких умінь, освоєння яких дозволить молодшому школяреві відчувати радості відкриття нового
знання, пізнання себе і навколишнього світу.
Дитина, схильна до дослідницької поведінки, не буде покладатися тільки на ті знання, які даються
йому в ході традиційного навчання, вона сама буде активно вивчати навколишній світ, набуваючи поряд
з новою інформацією неоціненний досвід.
Дослідницька поведінка особливо цінна тим, що вона створює надійний фундамент для поступового
перетворення процесів навчання і розвитку в процесі вищого порядку – самонавчання і саморозвиток.
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Самостійну дослідницьку діяльність дитини ми розглядаємо як один з ефективних шляхів розвитку його
творчих здібностей. Уміння проведення самостійних досліджень, осягнення істини легко прищеплюються і
переносяться в подальшому на всі види діяльності, якщо вчитель створює для цього певні умови.
Серед важливих завдань, що стоять нині перед початковою школою, є розвиток теоретичних і
практичних умінь, навчання вмінням і навичкам дослідницького пошуку, опанування школярами основ
природничо-наукового світогляду за допомогою активних методів навчання, що дозволяють
використовувати всі рівні засвоєння знань: від звичайного відтворення до творчо-пошукової діяльності
Питання активізації пізнавальної діяльності на уроках видається актуальним. Останнім часом
відбувається зниження рівня знань. Досить часто знання учнів є формальними, вони розрізнені й
безсистемні. Учні не вміють їх використовувати на практиці, не здатні самостійно працювати,
розбиратися в новій, незнайомій ситуації, мають недостатню підготовленість до творчої праці.
Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів початкової школи – складний і багатогранний
процес, який проходить на основі загальних принципів і закономірностей навчально-виховної роботи.
Щоб залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, учитель повинен таким чином організувати
свою роботу, щоб в учнів виникло бажання діяти і вносити нове у свій досвід. Якнайкраще активну
пізнавальну діяльність школярів забезпечують проблемно-пошукові методи навчання. Учитель створює
проблемну ситуацію, у якій учень усвідомлює завдання, але знань для його виконання в нього бракує. Однак
їх цілком достатньо, щоб почати пошук способу розв’язання, тобто новим для учня є не тільки здобуті
знання, але й способи дій для їхнього здобуття. Під час процесу розв’язання проблемної ситуації під
керівництвом учителя відбуваються такі види розумової діяльності учнів, як усвідомлення неможливості
застосувати відомий спосіб, формулювання проблеми, висунення припущень, гіпотез щодо її розв’язання, їх
випробування й формулювання висновку. Саме такі види розумової діяльності повинні бути сформовані для
ведення пошуково-дослідницької діяльності в будь-якому віці і для вирішування будь-якої проблеми.
У наукових дослідженнях є різні визначення поняття навчально-пізнавальної активності. Так,
пізнавальну активність можна розглядати як рису особистості, що виявляється у її ставленні до
пізнавальної діяльності та передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої
на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів діяльності, а також
проявляється як пізнавальна діяльність. Слід зазначити, що в багатьох працях дидактів визначення
поняття «пізнавальна активність» розглядається у тісному зв`язку з поняттям «самостійність».
Пізнавальна активність учнів є важливим засобом поліпшення і в той же час показником ефективності
навчально-виховного процесу школи оскільки вона стимулює розвиток самостійності учнів, їхній творчий
підхід до оволодіння змістом освіти; забезпечує сприятливий мікроклімат для учня в сім'ї; спонукає дітей до
самоосвіти, пошуку шляхів для досягнення високих результатів навчання, бо є своєрідним показником
педагогічної майстерності вчителя, його уміння організувати пізнавальну діяльність.
Активізація діяльності учнів не може розглядатися в сучасних умовах розвитку школи лише як процес
керівництва активністю учнів. Критеріями рівня активізації навчально-виховної діяльності є: інтенсивність
діяльності; ініціативність; позитивне ставлення до діяльності (інтерес, добросовісність); самостійність;
усвідомлення діяльності; старанність; зацікавленість у досягненні мети; питання учня до вчителя, схильність
до аналізу помилок; використання під час відповіді додаткового матеріалу; вибір складного завдання;
відсутність необхідності контролю, бажання виконати завдання, незважаючи на труднощі.
Третє тисячоліття – час повсюдної комп`ютеризації, автоматизації та інтенсивного розвитку всіх галузей
науки та виробництва, а тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти – нове покоління, яке потребує
від навчання чогось нового, більш досконалого. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.
Формування пізнавального інтересу – необхідна умова шкільного навчання. З перших днів дитини у
школі треба вірити в розум дитини, її можливості в її право здобувати знання з радістю. Розвиток
психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні функціональні зміни в структурі пізнавальної
сфери учня, динаміка інформаційної ваги психічних функцій навчальної успішності молодших школярів
залежать від ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів. Стійкий пізнавальний інтерес – ознака
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готовності дитини до навчання в школі. Він є основною всієї навчально-виховної роботи з дітьми в
період їх підготовки до школи. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості
до дійсності. Потрібно надавати перевагу тим методам, що передбачають залучення учнів до активного
здобування знань.
Оскільки молодший шкільний вік є сенситивним до творчої діяльності, то підготовка до неї передбачає
заохочення в учнів допитливості, самостійності думки, нагромадження цілеспрямованих інтересів,
підтримку розумових зусиль, розвиток асоціативного мислення, уяви, виконання різних конструктивних,
фантазійних, трансформаційних творчих завдань, насичення навчального процесу
завданнями
комплексного впливу. Завдання вчителя – організувати в класі таке розумово й емоційно насичене життя,
коли діяльність кожного учня дарує йому радість творчого задоволення від одержаного результату. Для
дальшого підвищення інтересу до навчання треба постійно активізувати пізнавальну діяльність учнів. А для
цього урізноманітнюю структуру уроків, уміло організовую самостійну роботу учнів.
Активізувати пізнавальну діяльність школярів допомагає створення проблемної ситуації на уроках,
намагаюся не просто подавати готові істини, а викликати у дітей потреби самостійно знайти відповідь на
запитання, створити на уроці «ситуацію успіху». У мотивації дитини на навчання важливу роль відіграє
почуття компетентності. Нам подобається робити те, що в нас добре виходить. Якщо дитина вирішить,
що завдання є надто складним і перевершує її можливості, вона втратить бажання його виконувати. У
такій ситуації необхідно насамперед допомогти дитині зрозуміти, у чому криється складність завдання.
Може, дитина просто не розуміє, що робити? Іноді досить ефективним буде розбити задачу на більш
дрібні частини: «Ми не повинні прочитати сьогодні всю книгу, прочитаємо тільки певні сторінки», «Якщо
завдання з математики складні, почнемо з найпростіших і легких».
Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляються у запитаннях, діях. Маючи
сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з`являться зацікавленість до
навчальної діяльності.
Так, наприклад, на розвиток пізнавальних інтересів в учнів з математики позитивно впливають такі
види завдань із логічним навантаженням :
завдання з елементами дослідження. До них я відношу вправи із словами : порівняйте, виділіть
головне, покажіть, доведіть, узагальніть;
завдання, при виконанні яких учні відкривають нові для себе зв`язки, залежності, закономірності.
До них належать вправи на здійснення простих умовиводів, найпростіших класифікацій та групування
предметів;
практичні завдання та вправи, зокрема вправи на використання різних тверджень.
Крім того, пропоную дітям нестандартні навчальні диктанти, які насичені певними орфограмами, а
саме диктанти швидкої дії. Рекомендую підбирати здебільшого короткі речення або прислів`я, які учні
можуть швидко запам`ятати і використати пізніше в мовленні, причому речення читати один раз.
Наприклад, для засвоєння поняття «Антоніми» даю таку роботу: запишіть речення, підберіть антоніми до
виділених слів. Поясність чому так говорять:
Праця чоловіка годує, а … марнує. (лінь)
Маленька праця краща за … безділля. (велике)
Навчання молодшого школяра має бути цікавим, радісним, але водночас повинно забезпечувати
глибоке засвоєння навчального матеріалу. Вважаю, що завдання вчителя початкових класів не лише
навчати, а й пробудити у дітей радість від знань і самого процесу їхнього засвоєння.
.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У ХХ столітті ідеї проблемного навчання отримали інтенсивний розвиток і поширення в освітній
практиці. У зарубіжній педагогіці концепція проблемного навчання розвивалася під впливом Джорджа
Дьюї. У роботі «Як ми мислимо» американський філософ, педагог відкидає традиційне догматичне
навчання і протиставляє йому активну самостійну практичну діяльність учнів з розв'язання проблем.
Мислення стверджує Дьюї, є рішення проблем.
Дьюї обґрунтував психологічні механізми здатності вирішувати проблеми. Він стверджує, що в
основі здатності учнів розв'язувати проблеми лежить їх природний розум. За Дьюї, думка індивіда
рухається до стану, коли всі в задачі ясно, проходячи певні етапи:
· беруться до уваги всі можливі рішення або припущення;
· індивід усвідомлює складність і формулює проблему, яку необхідно вирішити;
· припущення використовуються як гіпотези, що визначають спостереження і збір фактів;
· проводиться аргументація і приведення в порядок виявлених фактів;
проводиться практична чи уявна перевірка правильності висунутих гіпотез.
Суттєву роль у розвитку теорії проблемного навчання відіграла концепція американського психолога
Брунера. В її основі лежать ідеї структурування навчального матеріалу і домінуючої ролі інтуїтивного
мислення в процесі засвоєння нових знань. Особливу увагу Д. Брунер приділяє наступних питань:
· значення структури знань в організації навчання;
· готовність учня вчитися як чинник навчання;
· інтуїтивне мислення як основа розвитку розумової діяльності;
· мотивація навчання в сучасному суспільстві.
Ключовий для вченого є проблема структури знань, що включає, на його думку, всі необхідні
елементи системи знань і визначає напрям розвитку учня.
Загальне, що зближує американських авторів, зводиться до наступного: визнаючи метою навчання
розвиток логічного мислення, Д. Дьюї та Д. Брунер вказують на важливість проблемного підходу в
навчанні.
У вітчизняній педагогічній літературі ідеї проблемного навчання актуалізуються починаючи з другої
половини 50-х років ХХ століття. Так, найвизначніші дидакти М.А.Данилов і В.П. Есепов формулюють
правила активізації процесу навчання, які відображають принципи організації проблемного навчання:
· вести учнів до узагальнення, а не давати їм готові визначення, поняття;
· епізодично знайомити учнів з методами науки;
· розвивати самостійність їх думки за допомогою творчих завдань.
У сучасних умовах розвитку національної школи одним з актуальних завдань початкової освіти є
підвищення якості та ефективності навчання шляхом всебічної активізації пізнавальної діяльності
молодших школярів, розвитку їх мислення, творчих здібностей до самостійного здобуття знань.
Підвищення якості викладання і розвитку учнів у сучасній школі досягається різними засобами.
Серед них особливої ваги набуло проблемне навчання.
Всі дослідники проблемного навчання пов'язують його роль із стимуляцією пізнавальної діяльності
учнів, тому що внутрішні процеси пізнавальної діяльності поєднуються з несподіваністю, здивуванням,
здогадкою, розумовим напруженням, очікуванням, пошуком аргументів та доказів.
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Значення проблемного навчання виявляється також у тому, що воно збуджує і формує інтерес до
навчання, розвиває ініціативу й самостійність учнів, сприяє розумінню внутрішньої сутності процесів і
явищ, формує вміння бачити проблему і знаходити шляхи її рішення.
Створення проблемної ситуації є першим етапом процесу проблемного навчання, процесу активізації
розумової діяльності учнів.
Другий етап — формулювання проблемного запитання, яке "випливає" з проблемної ситуації. У
початкових класах найчастіше це робить учитель, але за певних умов, наприклад, при систематичному
запровадженню проблемного навчання, проблемне запитання у 3 та 4 класах можуть сформулювати самі учні.
Третій етап процесу проблемного навчання — вислуховувати та обговорення здогадок, припущень,
гіпотез, які висловлюють учні. Саме цей етап дуже важливий для активізації пізнавальної діяльності
школярів, але, на жаль, у практиці проблемного навчання він часто відсутній, і вчителі після створення
проблемної ситуації відразу переходять до ії розв'язання.
Четвертий етап передбачає вирішення проблеми одним із методів проблемного навчання.
П'ятий етап — повернення до проблемного запитання і перевірка правильності його розв'язання.
В залежності від рівня самостійності учнів у розв'язанні проблемної ситуації розрізняють такі групи
методів проблемного навчання:
1 група — частково-пошукові методи;
2 група — проміжні методи;
3 група — творчі методи.
На уроках природознавства можуть мати місце наступні методи:
1 група
евристична бесіда;
практична фронтальна робота;
демонстрація досліду вчителем у супроводі евристичної бесіди;
робота учнів з додатковою літературою в позаурочний час.
2 група
проблемний виклад.
3 група
дослідницька робота в позаурочний час (елементи дослідження).
Проблемне навчання може досить широко використовуватись на уроках природознавства, коли:
матеріал, який вивчається, потребує від дітей виявлення й осмислення причинно-наслідкових зв'язків
про взаємовідносини живої і неживої природи, пристосованість рослин і тварин до різних умов життя,
вплив клімату на природу й працю людей у різних природних зонах, при причини та закономірності
природних процесів і явищ тощо;
передбачається проведення дослідів і практичних робіт;
можлива організація самостійної пошукової діяльності з природними об'єктами: фенологічні
спостереження в природі, досліди й спостереження в куточку живої природи, на пришкільній навчальнодослідній ділянці та вдома.
Особливу увагу на уроках природознавства при створенні проблемних ситуації необхідно приділяти
новим для початкової школи засобам наочності: проблемному досліду та евристичному експерименту.
Крім того, слід поєднувати різні типи і види наочності, а також спиратися на наочні образи-уявлення, які
були одержані учнями раніше.
Для створення проблемних ситуації на уроках природознавства можна використовувати будь-яку
наочність, котра відповідає змісту навчального матеріалу і може вступити у суперечність зі словами
учителя, життєвим досвідом учнів або з інформацією, яку несе інший спосіб наочності.
Велике місце у створенні проблемних ситуації може відводитися природним об'єктам, у першу чергу
— живим рослинам і тваринам, які стають об'єктом спостережень та джерелом нової інформації для учнів,
викликаючи у дітей здивування, бажання проникнути у природні таємниці.
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Не менше значення мають гербарії рослин, колекції комах, колекції корисних копалин. При
порівнянні об'єктів учні не тільки одержують нові знання, а і під керівництвом учителя встановлюють
суперечність між інформацією, яку несе кожен з об'єктів природи та інформацією, яку діти одержали з
життєвого досвіду чи отримали від учителя.
Ті уроки природознавства, які передбачають лабораторні дослідження, спостереження за роботою
приладів, вимагають від учителя для створення проблемних ситуацій використання саме цих приладів,
лабораторного обладнання. За допомогою такої наочності учні самостійно одержують відповідну інформацію,
яка суперечить словесній інформації вчителя, або цю суперечність дають саме ці досліди та прилади.
Особливий випадок являють собою ті уроки природознавства, де проводяться самоспостереження за
своїм організмом, і саме ці самоспостереження, іноді поєднані зі словесною інформацією вчителя, можуть
бути джерелом суперечності для створення проблемних ситуацій.
На деяких уроках природознавства, присвячених вивченню природи рідного краю, можливо і
доцільно створювати проблемні ситуації за допомогою репродукцій з картин художників та різних
грамзаписів ("голосів природи", та музичних творів).
Таким чином, проблемне навчання на уроках природознавства в початкових класах можливе та
доцільне при вивченні великого обсягу матеріалу ботанічного, зоологічного, анатомо-фізіологічного,
географічного, фізичного та хімічного змісту.
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КРЕАТИВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Сучасний стан економічного та соціально-політичного розвитку України зумовлює потребу в людях, які
вміють мислити творчо і можуть приймати сміливі, нестандартні рішення. До останнього часу в сучасній
українській школі використовувалися переважно застарілі підходи до отримання знань учнями, при яких
навчання зводилося до репродуктивного засвоєння знань, механічного наслідування прийомів діяльності та
розв’язування однотипних завдань, що не сприяло розвиткові в учнів бажання вчитися. При такому навчанні
учні часто втрачають радість відкриття і поступово позбавляються здатності до творчості.
Мета освіти полягає у всебічному розвитку людини, її талантів, інтелектуальних і творчих здібностей,
необхідних для успішної самореалізації [6].
Стратегічним завданням початкової школи є створення умов для повноцінного, всебічного, цілісного
розвитку дитини та її самоактуалізації з урахуванням законів розвитку дітей 6‒10 років.
Креативність особистості, її схильність до нестандартного, творчого мислення, уміння продуктивно
розв’язувати нелегкі, часто нестандартні проблеми у своєму власному житті, набуває особливого
значення у сучасному світі. Креативність – це творча, новаторська діяльність, новітній термін, яким
окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово
нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного чинника
Виховуючи у молодших школярів бережного ставлення до природи , рідної землі, навчаючи їх оберігати і
примножувати навколишню красу, ми формуємо зачатки екологічної і моральної свідомості, духовності,
гуманізму. Виховані в любові до навколишнього середовища громадяни України мають бути позбавлені
жорстокості, користолюбства, усвідомлювати, що святий обов’язок кожного – не завдати шкоди живому
світові, тому питання екологічного виховання та освіти молодших школярів - одне з найважливіших.
Особливості розвитку сучасного постіндустріального інформаційного суспільства зумовлюють
необхідність розвитку креативного мислення людини протягом усього активного її життя. Креативність
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повинна розвиватися на уроках з усіх навчальних предметів, починаючи з початкової школи. Особливо
важлива роль у розвитку креативного мислення молодших школярів належить освітній галузі
«Природознавство», навчальний матеріал якої має інтегрований зміст.
Так, у підручнику природознавства для першого класу розвиток креативного мислення забезпечують
рубрики «виконай завдання», «працюй у парі», «поміркуй і дай відповідь», «твої відкриття» та «виконай
дослід» [2, с. 3].
Розвитку креативного мислення учнів першого класу сприяють відгадування загадок [2, с. 22, 30, 36,
39, 47, 50, 55, 71, 88, 93]. Якщо в учнів виникають труднощі, відповіді на загадки можна зашифрувати,
наприклад, кріт ‒ тірк, їжак ‒ кажї, сонце ‒ ецнос і т. д.
У темі «Світ живої природи» креативне мислення розвивають при вивченні рослин і тварин
Креативне мислення учнів третього класу можна розвивати при вивченні кожної теми, оскільки назву
кожної теми можна «закодувати». По-друге, матеріал про живу та неживу природу має багато
можливостей для розвитку творчих здібностей дітей завдяки підбору відповідних завдань і вправ.
Інтегрований зміст шести тем підручника «Вступ», «Всесвіт і Сонячна система», «План і карта»,
«Природа материків і океанів», «Природа України», «Тіла і речовини» також сприяє розвитку креативних
здібностей учнів.
Широкі можливості для проведення роботи з розвитку креативних здібностей молодших школярів
можна відшукати під час проведення інтегрованих уроків з природознавства і математики,
природознавства і літературного читання, природознавства та української мови.
Виховання у молодших школярів відповідального ставлення до природи - важливий соціальнопедагогічний процес. В умовах початкової школи він спрямований не лише на оволодіння знаннями і
вміннями, але і на розвиток мислення, емоцій дітей їх діяльності по захисту, догляду, покращенню
природного середовища. Такого виду навчально-виховна робота передбачає розширення педагогічно
організованих контактів з природою.
Світ природи збуджує допитливу дитячу думку, породжує пізнавальну активність дітей.
Різноманітність, краса природи, наочність її зв’язків і залежностей забезпечують доступність їх розуміння
дитиною, спонукає логічно мислити, робити власні висновки, знаходити свої, індивідуальні пояснення.
Школа покликана виховувати школярів у дусі любові до рідної природи, охорони навколишнього середовища.
Початкова школа – початкова ланка формування екологічної культури, екологічного мислення,
засвоєння екологічних знань.
Дитина приходить до 1 класу. У неї ще не сформовані стійкі погляди, переконання, інтереси. Тому
завдання вчителя – сформувати мислення та екологічну культуру кожного учня, навчити молоде
покоління жити за законами природи, домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на
Землі, турбота про збереження природи стали рисами характеру кожної людини.
Навчання екології має бути активним, цікавим, раціональним, максимально наближеним до життя, а у
навчальному матеріалі не повинно бути перенасиченості психічною інформацією, яку діти неспроможні
належним чином сприйняти. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські якості.
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РЕПРОДУКТИВНИЙ МЕТОД ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
МЕТОДУ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Він розв'язує дещо складніше завдання, ніж пояснювально - ілюстративний, і полягає втому, щоб
забезпечити таке засвоєння матеріалу, при якому учні були б спроможні відтворити його, маючи зовнішню
опору у вигляді підказки (рівень розпізнавання), або вміли відтворити самостійно та застосувати одержані
знання у простій, типовій ситуації (репродуктивний рівень). Для того, щоб учень запам'ятав матеріал, він
повинен сконцентрувати, зібрати свою силу волі, крім того, декілька разів повторити його, намагаючись
запам’ятати цей матеріал. В основі цього методу лежить відомий психологічний закон, що для міцного
запам’ятовування необхідно підкріпити його повторенням 2 рази. У методиці В.Шаталова ця закономірність
не просто покладена в основу, вона є органічною невід'ємною складовою самої методики, становить її суть.
Адже учитель перший раз сам розповідає учням матеріал, використовуючи всі наявні у нього засоби
навчання. Друге повернення учнів до виучуваного матеріалу він забезпечує тим, що теж пояснює цей самий
матеріал сам, але вже з використанням опорних конспектів, і, крім того, в різному темпі. При другому
поясненні, як і при першому, учні просто слухають учителя, нічого не записуючи. Третє повернення — учні
одноколірними (чорними) олівцями переносять зміст опорного конспекту у свої зошити. Четверте
підкріплення — те, що вони перенесли у свої зошити, розмальовується кольоровими олівцями. П'яте — учні
слухають відповіді на контрольні запитання, далі — взаємоконтроль — це вже шосте Суть їх у тому, що
шляхом виконання практичних дій учень отримує деяку інформацію, яку аналізує, робить висновок і
приходить до тих знань, які необхідно засвоїти. Особливість методу в тому, що діяльність з одержання знань
накладається в часі на діяльність з їх застосування, що дає винятково важливий педагогічний ефект. Ця
класифікація свого часу піддавалася гострій критиці за те, що вона заснована виключно на зовнішніх формах
діяльності учителя й учнів, без урахування діяльності учнів. Звичайно, критика правильна, але ідеальну
класифікацію, яка б ураховувала всі боки методу навчання, навряд чи можна віднайти. Класифікація методів
навчання на основі самостійної пізнавальної діяльності. Не менш відома класифікація методів навчання на
основі самостійної пізнавальної діяльності, яку запропонували І. Лернер і М. Скаткін. Цю групу складають
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький методи, метод
проблемного вивчення матеріалу. Вони названі в порядку зростання міри самостійної пізнавальної
діяльності учнів. Різні педагоги, намагаючись знайти таке визначення методу навчання, яке найповніше
розкривало б його суть, на перший план ставили розробки процесу навчання, можливо тому й автори
підручників з Педагогіки, по-своєму трактуючи метод навчання, теж виділяли різні боки. У структурі
методу навчання ми виділяємо чотири таких елементи:
цілі навчання. способи діяльності вчителя.
способи діяльності учня.
психологічну закономірність засвоєння матеріалу та потенційні можливості для досягнення цілі
навчання.
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Репродуктивний метод спрямований на відтворення учнем способів діяльності за визначеним
учителем алгоритмом і використовується для формування умінь і навичок.
Метод проблемного викладу є перехідним від виконавської до творчої діяльності. Він застосовується
переважно з метою розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, осмисленого і
самостійного оволодіння знаннями. Названий метод навчання застосовується у тих випадках, коли зміст
навчального матеріалу спрямований на формування понять, законів чи теорій, а не на повідомлення
фактичної інформації; коли зміст не є принципово новим, а логічно продовжує раніше вивчене, і учні
можуть зробити самостійні кроки в пошуку нових елементів знань.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Земський Ярослав Олександрович
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Український державний хіміко-технологічний університет,
АНАЛИЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОИСТАННЯ UNREAL ENGINE C++ ТА GML ПРИ
РОЗРОБЦІ КРОСПЛАТФОРМЕНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ.
Вступ. Сьогодні існує велика кількість ігрових движків, API(Application Programming Interface), та методів
реалізації гри та ігрових об’єктів, які відносяться до засобів розробки на мовах високого рівня. Сучасні ігрові
движки та API можуть використовуватися в проектах, що пов’язані з розробкою ігор, комп’ютерної графіки,
кінематичних спецефектів. Game Maker Language (GML) — інтерпретована мова програмування, розробленай
для використання разом з програмою для розробки комп'ютерних ігор званої Game Maker.
Двох з половиною вимірний опис графічного об'єкта (або 2,5D) – графіка яка намагається імітувати
тривимірний ігровий простір, однак при цьому не є тривимірною.
Unreal Engine 4 – написаний на мові C ++ движок, що дозволяє створювати ігри для більшості
операційних систем і платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS X та ін.
Дана стаття містить дослідження GML та Unreal Engine C++, у якому порівнюються такі параметри,
як швидкість обробки зіткнень за одиницю дельта часу, споживання ресурсів системи, тести фреймрейду
та FPS, постобробка даних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема порівняння продуктивності на різних
платформах вирішується за допомогою використання API Open GL/ES та Vulkan [2]. В даній статті
проводиться опис тестування за допомогою яких інструментів передачі запитів до них та за допомогою
яких використання спеціальних програм було виконано тестування. Авторами статті було проведено
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тестування Unreal Engine та GML, де у Unreal Engine C++ було створено три об’єкта з різною кількістю
зіткнень, та один написаний за допомогою скриптів, а інщі використовувала С++. Unreal Engine працює з
файлами типу h та cpp, у GML також є можливість роботи з cpp, але не повністю. Дана робота передбачає
тестування та зіставлення результатів цих движків. Порівняння можливостей GML та Unreal Engine C++, а
саме швидкості обробки зіткнень, було проведено у [1,2,3]. Дослідження [1,2,3] не розглядало операції ,
поживання ресурсів системи, тести фреймрейду та FPS, пост обробку даних і модернізацію коду та
інтерфейсів для збільшення продуктивності.
Загальна проблема усіх досліджень – важко зробити повний аналіз представлених технологій за
рахунок того, що структура кодів, реалізації, мови програмування та інтерфейси выдрызняються. Не
зважаючи на те, що GML може використовувати срр файли, його можливості досить обмежені. Зважаючи
на це, дослідження буде фокусуватися на певних методах реалізації коду. Виходячи з цього, треба
спочатку проаналізувати роботу GML та Unreal Engine C++ на прикладі шейдерної та постобробки даних.
На другому етапі потрібно розробити інтерфейс апаратного рендерінга RHI, створити на движці
Unreal 3 об’єкта ,які використовують різні методи реалізації коду, для демонстрації відмінності
продуктивності та тестування нових параметрів.
Для вимірювання показників продуктивності при використанні різних методів було прийнято
рішення створити на мапі три умовних об'єкта, які створені різними технологіями, підставити критерій
кількості зіткнень за одиницю дельта часу і деформацій об'єктів. Необхідно вивести результати затримки
обробки перетворення з плаваючим цілим числом в BP, не дає зрозуміти, що перша половина працює в
PIE(Program Interface Element’s), а не в автономному режимі, а також має дуже мало прямих порівнянь
(оскільки завантаженням не з'ясувати, як збільшити максимальну кількість циклів)[1,3,4].
Щоб вирішити проблему неточності, необхідно відтворити налаштування і провести пару додаткових
тестів на стороні BP, щоб порівняти швидкість до і після натівізації.
Логіка складається з наступних пунктів:
1)Глобальне правило роботи об’єктів(обробка зіткнень в режимі реального часу).
2)Цикл зіткнень, налаштування деформацій методом спекулляр.
3)Вивести на екран кількість опрацьованих шейдерів за одиницю дельта часу .
Результати. З тексту випливає те, що не дивлячись на зручність реалізації коду і логіки на технології
bluprint, в ній є купа недоліків: проблеми при роботі великими масивами, дуже повільна обробка логіки і
шейдерів, той факт, що використання віртуальної машини без прямого доступу до заліза викликає сильне
навантаження на системні ресурси і пам'ять, і так само викликає зависання системи в цілому.
Проаналізувавши всі ці недоліки, було прийнято рішення про використання методу С++ реалізації для
прискорення роботи програми в цілому, що дозволило скоротити розмір програми з 3 GB до 850 MB.
Результати тестування наведені в таблиці 1.
Номер експерименту
Цикл зіткнень
С++
Native C&BP
Bluprint
1
500
1ms
45ms
395m
2
1000
3ms
183ms
1,593 ms
3
10000
297ms
18,271 ms
157,236 ms
4
30000
2,724 ms
163,852
674,988 ms
5
100000
29,798 ms
Тест не пройдено
Тест не пройдено
Таблиця 1 – Результати дослідів
Висновки. Підводячи підсумки експерименту і розробки можна зробити висновок, що використання
сучасних технологій розробок дало переваги для розробки новітнього кросплатформного програмного
забезпечення, проте воно не виключає ряди величезних недоліків. За висновками авторів статті,
розробникам IDE потрібно більше приділити уваги не тільки зручності роботи з середовищем розробки,
але і приділити величезну увагу методам реалізації коду. Підводячи підсумки експерименту видно, що
використання скриптів ускладнює процес налагодження коду в рази, а використання віртуалізації з
технологією blueprint збільшує навантаження на системні ресурси в рази.
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Київського національного університету технологій та дизайну
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГРИ МУЗИКАНТА
НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ АУДІО ДАНИХ
Актуальність теми полягає в тому що в 21 сторіччі і урізноманітненням технологій звук грає все
більше роль в житті людини.
З плином часу і появою нових технологій ми маємо доступ до нових можливостей, реалізації складних
алгоритмів і вирішенням нових завдань. Одним із таких завдань є розпізнавання звуку. Людина вже давно
мрії про розумні будинки і машини команду яким можна дати за допомогою пари слів і найцікавіше що
таке вже можливо.
З появою смартфонів люди отримали доступ до всього світу за лічені секунди. Зараз ви можете читати
любу книгу в смартфоні без потреби носити з собою паперовий варіант і маючи такий швидкий доступ
до любого куточку світу виходить все більше додатків які спрямовані на покращення певних людських
навичок. Зараз вже є додатки які розрізняють те наскільки точно ви наспівуєте певну мелодію в караоке.
Об‘єктом дослідження є порівняння мелодії у звуковому файлі. Предметом дослідження є додаток
який спростить пошук музикантів. Одним з його компонентів буде тест на подібність звуку вихідного
файлу і того що зіграв сам музикант.
Складність дослідження полягає в тому щоб коректно розпізнати всі зіграні ноти, їх довжину і
порівняти з прикладом.
Розпізнавання звуку також ефективно вирішує проблему з навчанням, якщо людина не має доступу до
викладача по певному музичному інструменту, наприклад гітари, данний підхід допоможе їй у навчанні.
При ускладнені алгоритму розпізнавання частоти звуку і обертонів можливо досягти досить точних
результатів і відхилення на досить малу частоту можна буде розпізнати як пережаття струни і повідомити
про це музиканту.
Також не вірні бенди і похибки в звуці при грі такі як брудні зняття пальців і розсинхронізація правої
та лівої рук буде помітна.
Перетворення Фур'є обчислюється щоразу, коли ми чуємо звук. Вухо автоматично виконує обчислення,
виконати яке наш свідомий розум здатний лише після декількох років навчання математики. Наш орган слуху
будує перетворення, представляючи звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється
у вигляді хвиль в газоподібному, рідкому або твердих середовищах - у вигляді спектра послідовних значень
гучності для тонів різної висоти. Мозок перетворює цю інформацію в сприймається звук.
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Аналогічні операції можна проводити за допомогою математичних методів над звуковими хвилями
або практично над будь-якими іншими коливальними процесами - від світлових хвиль і океанських
припливів до циклів сонячної активності. Користуючись цими математичними прийомами, можна
розкладати функції, представляючи коливальні процеси у вигляді набору синусоїдальних складових хвилеподібних кривих, що переходять від максимуму до мінімуму, потім знову до максимуму, подібно
океанської хвилі. Перетворення Фур'є - це функція, яка описувала амплітуду і фазу кожної синусоїди,
відповідної певній частоті. (Амплітуда представляє висоту кривої, а фаза - початкову точку синусоїди.)
Була розроблена система в середовищі Java, яка генерує стандартну послідновність акордів тонікою
в яких є звук з частотою в 130, 146, 164, 196 герц і амплітудою 0.1. На базі цих частот створюється WAV
файл. Спочатку проводиться семплінг файлу, для цього беруться байти файлу і робиться побітовий здвиг.
Оскільки використовується 8 біт для одного семплу необхідно зробити наступний побітовий здвиг Byte
& 0xffl. Таким чином отримується повна інформація про даний біт в типі даних long.
Після того масив семплів був отриманий, на них розробляється дискретне перетворення Фур’є. В
результаті отримуємо масив комплексних чисел. Для того щоб знайти потрібне нам значення, необхідно
додати добутки реальних і уявних чисел з масиву комплексних чисел і знайти їх корінь. Отримавши масив
частот отримуємо тоніку і відхилення по частоті.
Основні задачі, поставлені під час розробки системи були виконані. За допомою системи музиканти
будуть мати можливість тренуватись і отримувати дані, які будуть визначатись як різниця між записомшаблоном і новим записом музиканта.
Список використаних джерел
1 Панченко С. В.Математичне моделювання в розподілених інформаційних системах: Монографія.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМ ТРЕКЕРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Тайм трекер (від англ. Time tracker) – це програма, за допомогою якої можна відстежувати всю діяльність
людини за комп’ютером у робочий час – відкриті сайти і додатки, активність мишки, періоди відсутності і т.п.
Як відомо, таке програмне забезпечення використовується, в тому числі, тими, хто працює позаштатними
співробітниками та погодинними працівниками. Тайм-трекер зазначає кількість витраченого часу, визначає
ефективність його використання, становить різні типи звітів і графіків продуктивності з можливістю фільтрації
даних за завданнями, клієнтам. Програмне забезпечення обліку часу роботи за комп’ютером – це електронна
версія традиційного офіс-менеджера [1]. Програмне забезпечення для відстеження часу підвищує підзвітність,
документуючи час, необхідний для виконання задач. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям
контролювати продуктивність працівників, заповнити графіки, які дадуть можливість провести аналіз задля
удосконалення систему менеджменту часових затрат [2]. Дані збираються в базі даних і можуть бути
використані для аналізу даних відділами кадрів [3]. Використання автоматизованих систем обліку часу,
збудованих з використанням різноманітних технологій, у корпоративному секторі добре відоме.

36

Проте для навчального процесу використання тайм-трекерів менш характерне. Розглянемо, які
можливості можуть забезпечити тайм трекери, якщо впровадити їх у навчальний процес в університеті.
Навчальний процес в університеті реалізується в таких формах: навчальні заняття, виконання
індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота. Впровадивши програмне
забезпечення для відстеження часу, тобто тайм трекери, у закладах вищої освіти, отримаємо ряд
позитивних можливостей (див. табл. 1.1).
Можливості для викладача
1 Контроль студентів на парі
2 Визначення ступеня складності завдання (аналіз
затрат праці, контроль часу іспиту студентів)
затрат
праці
студентів
3 Перевірка
дистанційної/заочної форми навчання
4 Зменшення людського фактору
5
6
7
8

Можливості для студента
Звітність про час виконання завдання
Прозорість самооцінки праці, можливість аналізу
втрат часу
Зменшення часу на виконання поставленого
завдання
Фіксація часу при виконанні кількох проєктів,
аналіз розподілу часу
Організація робочого процесу
Підвищення вчасності виконання
Статистичний аналіз продуктивності студентів Стеження за календарем, який включає план дій
Створення фактичного календаря та порівняння Налаштування ефективного індивідуального
його із планом дій
графіка для дистанційної/заочної форми навчання
Перевірка самостійності праці студента
Надання достовірності виконаного завдання
Таблиця 1.1 – Можливості тайм трекерів у навчальному процесі

Розберемо кожен пункт детальніше:
– Можливості для викладача. Контроль студентів на парі: відомо, що не завжди студенти присвячують
час на парі для виконання завдання, – тайм трекери дозволять викладачам стежити за виконанням
поставлених завдань, оскільки програма фіксує робочу активність та перерви між нею. Контроль студентів
на іспиті: тайм трекери мають не лише функцію фіксації активності, але й функцію скриншотів робочого
процесу (можливість наочної перевірки ресурсів), що дозволить контролювати студентів на іспитах, які
проводяться із застосуванням комп’ютерів. Визначення ступеня складності завдання: оскільки програмне
забезпечення звітує час, який потрачено на виконання задач, викладачі, таким чином, мають можливість
визначити складність задачі, та надати студентам завдання, яке посильне на певний проміжок часу.
Перевірка праці студентів дистанційної/заочної форми навчання: для того щоб перевірити достовірність та
оцінити виконання робіт студентів дистанційної/заочної форми навчання, викладачам також допоможуть
тайм трекери. Із ними викладачі зможуть дистанційно надати завдання та оцінити його. Зменшення
людського фактору: із тайм трекерами не потрібно запам’ятовувати всі надані завдання студентам, оскільки
їх можна зафіксувати у програмі. Контроль спізнень: за допомогою програмного забезпечення для
відстеження часу можна прослідковувати час початку робочої активності, тим самим фіксувати спізнення
студентів на пару чи іспит без безпосередньої присутності викладача. Організація робочого процесу: тайм
трекери дозволять не лише фіксувати надане завдання, але створювати команди до 5 чоловік, таким чином
вони надають можливість контролювати кожного із студенів при виконанні спільного завдання.
Статистичний аналіз продуктивності студентів: для дослідження ефективності програми навчання, викладач
за допомогою тайм трекерів може вести статистику за семестрами, роками, між курсами та різними групами
студентів. Створення календаря із планом дій: деяким чином також можна віднести до організації робочого
процесу, викладач має змогу створювати календар, де фіксує план дій на семестр/навчальний рік (завдання,
самостійні роботи студента, модулі, іспити). Перевірка самостійності праці студента: тайм трекери звітують
про виконання роботи із затраченим на нього часу, скріншотами ресурсів та веб-ресурсів, які використовував
студент, що надасть можливість перевірити самостійність та достовірність виконаного завдання.
– Можливості для студента. Якщо говорити про користь тайм трекерів для не лише для викладачів, а й
для студентів, то зрозуміємо, що за допомогою них студенти зможуть продуктивно використовувати свій час
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та відповідно ефективніше виконувати завдання. Також, тайм трекери – це можливість звітування виконаної
роботи, із зазначенням самостійності. Студенти дистанційної/заочної форми навчання зможуть складати
ефективний графік своєї праці, підвищувати самодисципліну. У студента завжди буде доступ до складеного
викладачем календарного плану, де можна прослідкувати за всіма завданнями на семестр/навчальний рік.
Завдяки програмній фіксації часу затраченого на роботу та можливості перевірки достовірності, тайм
трекери дозволяють більш прозоро оцінювати виконання завдань. Додатковим бонусом може виступити
можливість контролю часу безперервної роботи та, відповідно, зберегти здоров’я.
Тобто, можна сказати, що дійсно впровадження тайм трекерів у навчальних процес дає ряд
позитивних можливостей як для викладачів, так і для студентів. Проте, варто розуміти, що для того щоб
ефективно використовувати всі функції програмного забезпечення, потрібно не лише закупити ліцензійні
програми, але й провести навчання як для викладачів, так і для студентів про користування тайм
трекерами. Також важливо зазначити, що застосування тайм трекерів може бути реалізовано виключно
на парах, які проводяться із застосуванням технічних засобів – комп’ютерів.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ПРИ ВІДСТЕЖЕННІ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які
виникають у великої кількості населення, зокрема використання для вирішення цілей, починаючи від
пошуку загублених тварин до оптимізації доставки водіїв вантажівок.
Ключові слова: GPS-технології, відстеження, геоінформаційні системи, трекер.
Технологія відстеження, з якою знайома більшість людей, - це система глобального позиціонування, або
GPS. GPS-відстеження - це спостереження за місцем розташування за допомогою Глобальної системи
позиціонування (GPS) для дистанційного відстеження місцезнаходження суб'єкта чи об'єкта. Технологія може
визначити довготу, широту, швидкість наземного руху та напрямок курсу цілі. GPS використовується для цілей,
починаючи від пошуку загублених домашніх тварин до планування подорожей.[1]
Як і будь-який новий інструмент, люди хочуть використовувати його для всього. Зростання
доступності GPS для громадськості призвело до багатьох нових розумінь, з кожним днем збільшуючи їх
використання. Нижче наведено кілька прикладів з багатьох інноваційних застосувань технології GPS.
У міру зростання людського населення ефективне виробництво продуктів харчування набуває все
більшого значення. Один із способів стримування цін на продовольство та їх постачання - використання
GPS-технологій у сільському господарстві для керівництва своїми тракторами та надання більш точних
даних щодо посадки та збирання врожаю. Крупні та менші ферми поєднують GPS з іншими технологіями,
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такими як геоінформаційні системи (ГІС), щоб оптимізувати фактори, такі як обробка ґрунту та
правильний полив для різних видів сільськогосподарських культур.
Незалежно від того, чи є підозра на нецільове використання транспортних засобів, або компанія хоче
переконатися, що її вантажівки не здійснюють об'їзд, щоб забрати незаконні товари, приєднання GPSпередавача до транспортного засобу передбачає відносно недороге стримування злочину. Один з типів
передавача на ринку - це GPS-пристрій Plug N Track, який безперешкодно підключається до комп'ютерної
системи автомобіля через порт ODB-II під панеллю приладів. Відстеження державних транспортних
засобів нарешті економить долари платників податків, відповідаючи за будь-які відвідування сумнівних
місць.[2] Тим часом незаконна торгівля за допомогою GPS-технологій економить більше грошей, це
навіть може врятувати життя, наприклад, припинити торгівлю небезпечними наркотиками.
Більшість активістів тварин погоджуються, що запобігання є кращим перед покаранням після факту
незаконного браконьєрства та торгівлі екзотичними тваринами. National Geographic вже використовував
GPS для порятунку слонів, виготовляючи та циркулюючи штучну слонову кістку, вбудовану в GPSпристрої для відстеження, щоб розслідувати та покласти край злочинним організаціям, які значною мірою
відповідають за торгівлю слоновою кісткою.[3] Відстеження нашийників, які носять зникаючі тварини,
також допомагає зоологам виявити, як зміна навколишнього середовища впливає на звички видів, щоб
вони могли реалізувати успішні стратегії збереження.
Деякі з кращих трекерів для домашніх тварин, доступні на ринку, належать до категорії GPS-трекерів для
домашніх тварин. Вони надійні, можуть похвалитися великим покриттям і діапазоном зв’язку, і вони, як
правило, невеликі і легкі, що робить їх придатними для більшості собак і котів. Однак, перш ніж придбати GPSтрекер для домашніх тварин, важливо зрозуміти, як функціонує цей тип трекерів для домашніх тварин.
Те, що всі GPS-трекери для домашніх тварин мають спільне це те, що вони використовують
технологію GPS для визначення місця розташування вихованця. Вони оснащені GPS-чіпами, що
дозволяють спілкуватися із супутниками GPS.
Зазвичай GPS-трекер для домашніх тварин складається з блоку відстеження, який прикріплений до
нашийника. Блок відстеження постійно відслідковує місцезнаходження вихованця, встановлюючи
зв’язки з не менше ніж 4-ма супутниками GPS. Він отримує координати від супутників, а потім передає
інформацію власнику тварини.[4]
Усі GPS-трекери для домашніх тварин використовують щонайменше 2 типи технологій. Усі вони
отримують інформацію про місцезнаходження за допомогою GPS, але вони відрізняються за технологією,
яка використовується для надання інформації про місцезнаходження доступною для власника. Відповідно
до технології, що використовується для передачі інформації про місцеположення, GPS-трекери для
домашніх тварин поділяються на 2 основні категорії: стільникові GPS-трекери для домашніх тварин та
змішані або багатотехнологічні GPS-трекери для домашніх тварин.
Стільникові GPS-трекери для домашніх тварин містять SIM-карти та використовують стільникові
мережі для надсилання інформації про місцезнаходження на смартфон власника. Інформація стає доступною
у спеціальному додатку, який зазвичай входить безкоштовно. Зазвичай є зручна карта, яка дозволяє
переглядати місцезнаходження власника, місце розташування його улюбленця та відстань між ними.
Оскільки GPS-трекери для мобільних пристроїв покладаються на стільникові мережі, вони працюють
лише в межах мобільного зв'язку. Вони можуть працювати лише в одній мережі або в декількох мережах,
і вони можуть працювати в одній країні або в декількох країнах світу.
Те, що робить мобільні трекери для домашніх тварин чудовими, - це те, що вони можуть працювати
на будь-якій відстані, якщо є стільникова мережа і трекер може встановити зв'язок із супутниками GPS.
Багатофункціональні GPS-трекери для домашніх тварин не використовують стільникові мережі для
передачі інформації про місцезнаходження, а натомість зазвичай покладаються на власні технології та Bluetooth.
Як і у мобільних GPS-трекерах для мобільних пристроїв, інформація про місцезнаходження доступна в додатку
для смартфонів, який дозволяє шукати свого вихованця за допомогою інтерактивної карти.
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Багатотехнологічні трекери для домашніх тварин не можуть працювати на будь-якій відстані, і їх діапазон
зв'язку зазвичай обмежений кількома кілометрами. З іншого боку, їх найбільшою перевагою є те, що вони
можуть працювати в будь-якій точці земної кулі, оскільки вони не залежать від покриття стільникового зв'язку.
Висновки: Підводячи підсумок, GPS-трекери для домашніх тварин - це відстеження домашніх
тварин, які використовують технологію GPS для отримання інформації про місцезнаходження вихованця.
Вони взаємодіють із GPS-супутниками через GPS-чіпи та надають власнику точну інформацію про
місцезнаходження вихованця.
Ці нововведення далеко не всі, оскільки з кожним днем розробляється все новіше використання GPS.
GPS продовжує зв'язувати світ та людей у ньому таким чином, який раніше не вважався можливим,
збільшуючи як рекреаційні, так і ділові можливості, а також рятуючи життя.
Література:
1. Гофманн-Велленгоф, Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика;
пер. з англ. [Текст] / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз. – К.: Наук. думка, 1996. – 380 с.
2. Глотов, В. Оцінка впливу багатошляховості поши- рення GPS-сигналів на точність визначення
координат об’єктів [Текст] / В. Глотов, К. Третяк, О. Полець // Сучасні досягнення геодезичної науки та
виробництва: зб. наук. пр. – Л.: Ліга-Прес, 2007. – No 1. – С. 103-108.
3. NovAtel Inc. Announces Next-Generation OEMV Family of GPS Receivers with Vision CorrelatorTM. –
[Режим доступу]: http://www.novatel.com/about_us/archive/20050914.htm
4. How Does a Pet Tracking device work - [Режим доступу]: https://bestpettrackers.com/how-does-a-pettracking-device-work/
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НАВЧАННЯ ІГРОВИХ АГЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ UNITY MACHINE
LEARNING AGENTS
Індустрія комп’ютерних ігор постійно розвивається та охоплює ігри для мобільних пристроїв, комп’ютерів,
гральних консолей, автоматів. Разом з тим з’являються нові напрямки, такі як доповнена та віртуальна
реальність. В сучасній розробці комп’ютерних ігор значна увага приділяється використанню ігрових агентів на
основі методів та алгоритмів машинного навчання (Machine Learning). Алгоритми машинного навчання
надають можливість визначити значимість необроблених даних без необхідності експерта інтерпретувати ці
дані та навчати ігрові інтелектуальні агенти для дій, які мають найбільшу цінність.
Плагін з відкритим кодом Unity Machine Learning Agents та набір засобів розробки дозволяє
зацікавленим особам та розробникам трансформувати ігри та імітації, створені за допомогою редактора
Unity, в середовища, в яких розумні агенти можуть навчатись за допомогою глибинного навчання та
навчання з підкріпленням, еволюційних стратегій або інших методів машинного навчання за допомогою
використання програмного інтерфейсу мови Python.
Навчальне середовище Unity Machine Learning Agents містить три види об’єктів: агент (аgent); мозок
(вrain); академія (аcademy).
Об’єкт агент (аgent) має унікальний набір станів та спостережень, здійснює унікальні дії в оточенні та
отримує унікальні винагороди за події всередині середовища. Дії агента визначаються мозком, з яким він
пов’язаний.
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Об’єкт мозок (вrain) визначає конкретний простір стану та дій і несе відповідальність за вирішення
того, які дії здійснює кожен з його пов’язаних агентів. Інструментарій дозволяє налаштувати мозок на
один з чотирьох режимів:
 зовнішній – рішення про дії приймаються за допомогою TensorFlow (або іншої бібліотеки
Machine Learning на вибір) шляхом спілкування через відкритий програмний інтерфейс для забезпечення
обміну даними між процесами з програмним інтерфейсом мови Python;
 внутрішній (експериментальний) – рішення щодо дій приймаються за допомогою моделі
навчання, вбудованої в проект через TensorFlowSharp, що реалізує програмний інтерфейс для
використання в програмах .NET мовою програмування C#;
 гравця – рішення про дії приймаються за допомогою введення гравця;
 евристичний – рішення про дії приймаються з використанням ручної запрограмованої поведінки.
Об’єкт академія (аcademy) в сцені містить усі мізки в середині середовища. Кожне середовище
містить єдину академію, яка визначає сферу навколишнього середовища з точки зору конфігурації
двигуна – швидкість і якість візуалізації ігрового двигуна в режимах тренувань і виводу); зміни кадрів –
кількість кроків, які потрібно пропустити між кожним агентом, щоб прийняти нове рішення; тривалість
епізоду, який визначає агентів налаштованих на виконання.
Стани та спостереження за всіма агентами з мізками, які встановлені як зовнішні, збираються
зовнішнім комунікатором та передаються програмним інтерфейсом мови Python для обробки за
допомогою обраної бібліотеки Machine Learning. При встановленні декількох агентів в один мозок, є
можливість вирішувати дії послідовно, відкриваючи можливість отримання переваг паралельних
обчислень при їх підтримці.
У деяких випадках легше демонструвати поведінку, яку необхідно виконати ігровому агенту, а не
намагатися навчити. Unity Machine Learning Agents надає можливість записувати всю інформацію про
стан/дію/винагороду для використання у контрольованих сценаріях навчання, таких як імітаційне
навчання. При використанні імітаційного навчання, гравець має можливість наводити демонстрації того,
як агент повинен поводитись у навколишньому середовищі, а потім використовувати ці демонстрації для
тренування агента або самостійним способом, або як перший крок у процесі навчання з підкріпленням.
Існуючі досягнення в глибинному навчанні можуть змінити розроблення гри, починаючи від
створення текстур та тривимірних моделей, алгоритмів для неігрових персонажів.
Отже, навчання ігрових агентів з використанням Unity Machine Learning Agents надає можливість
реалізувати різні сценарії навчання ігрових інтелектуальних агентів, а також алгоритмів прийняття рішень
та можливих винагород у грі.
Література:
1. Hocking, J. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# 2st Edition / J. Hocking. – Manning
Publications, 2018. – 400 p.
2. Juliani A. Introducing: Unity Machine Learning Agents Toolkit/ Arthur Juliani [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://blogs.unity3d.com/2017/09/19/introducing-unity-machine-learning-agents/
3. Lou H. AI in Video Games: Toward a More Intelligent Game / Harbing Lou [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/ 2017/ai-video-games-toward-intelligent-game/
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SEO В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
ВЕБ-РОЗРОБКИ
В умовах великої конкуренції у просторах Інтернету найбільш ефективними є комплексні пошукові
методи SEO просування сайту з використанням технічних і маркетингових заходів. Пошукова оптимізація
сайту або ж SEO (англ. search engine optimization) – процес коригування HTML-коду, текстового наповнення
(контенту), структури сайту, контроль зовнішніх чинників для відповідності вимогам алгоритму пошукових
систем, з метою підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за певними запитами
користувачів. Чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більша ймовірність, що відвідувач перейде
на нього з пошукових систем, оскільки люди зазвичай йдуть за першими посиланнями. SEO відіграє важливу
роль у цифровому маркетингу. Щоб додатково пояснити важливість цієї практики, ось кілька причин
включити поточний SEO у стратегію інтернет-маркетингу [2]:
- свіжий вміст важливий;
- поліпшення релевантності сайту: Google програмується за допомогою набору алгоритмів для
показу найбільш релевантних результатів. Постійний SEO допоможе бути в курсі останніх алгоритмів
пошукової системи та збільшити кількість потенційних клієнтів сайту;
- аналіз результатів діяльності: SEO може допомогти відслідковувати аналітику веб-сайту, яку
можна використати для покращення розміщення в Інтернеті;
- конкурентоспроможність: постійний SEO дозволить створити стратегії інтернет-маркетингу, які
поліпшать рейтинг сайту за різними критеріями.
З появою і розвитком пошукових систем в середині 1990-х з'явилася і оптимізація. Перші SEOтехнології передбачали коригування внутрішнього наповнення (контенту) та мета-тегів. Внаслідок цього
високі місця у пошуку стали отримувати сайти, котрі не містили корисного змістового навантаження, а
лише популярні пошукові запити. У той час пошуковики надавали великого значення тексту на сторінці
та іншим внутрішнім чинникам, якими власники сайтів могли легко маніпулювати. Це призвело до того,
що у видачі багатьох пошуковиків перші декілька сторінок зайняли так звані «сайти-смітники», що різко
знизило якість роботи пошукових сайтів і спричинило занепад багатьох із них. У наш час методи SEO
кардинально змінились. Денні Гудвін провів дослідження щодо тенденцій SEO-2020 [3]:
1. Оптимізація, орієнтована на BERT та користувача.
2. Якісний, оптимізований контент.
3. EAT та репутація.
4. UX & Technical SEO.
5. Мобільний SEO, що передбачає створення мобільних версій для сайтів.
6. Структуровані дані.
7. Побудова посилань та створення брендів.
8. Семантична структура сайту.
Розглянемо ці тенденції детальніше:
1. Оптимізація, орієнтована на BERT та користувача.
BERT – це модель обробки природної мови (NLP), яка допомагає Google краще розуміти мову для надання
більш релевантних результатів. BERT використовує контекст і відносини всіх слів у реченні, а не одне за одним
по порядку. Таким чином, BERT може з’ясувати повний контекст певного запиту, дивлячись на слова, які йдуть
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до і після нього. Двонаправлена частина робить його унікальним. Найважливішим результатом додавання
BERT є те, що сервіс Google став ще ближчим до розуміння мови на людському рівні.
Запуск нового алгоритму BERT корпорацією Google відбувся у 2019 році. Оскільки користувачі
мають більше можливостей, ніж будь-коли для пошуку інформації, SEO-розробникам буде ще важливіше
мати на увазі основи архітектури сайту та донесення його вмісту. Завдяки включенню BERT цього року
до алгоритму рейтингу, Google зробив величезний стрибок уперед, зробивши пошук за наміром
користувача, а не чистого узгодження рядків. Оптимізацію, орієнтовану на користувачів, можна посправжньому здійснити лише шляхом інтеграції SEO в цілісну маркетингову стратегію. Себто тексти
мають бути людино читаними та відповідати діяльності чи пропозиціям, і, одночасно, містити семантичне
ядро, відповідне можливим запитам користувача.
2. Якісний, оптимізований контент.
Для реалізації такого контенту необхідно:
- Зрозуміти, яка у сайту аудиторія та що вони шукають.
- Зрозуміти наміри, які сформульовані як питання, які задають представники цільових груп, або як
проблеми, які їм потрібно вирішити.
- Дати точні, якісні та авторитетні рішення або відповіді у бажаних форматах.
Щоб створити актуальний контент, який задовільняє потреби цільових груп, необхідно
використовувати описаний вище алгоритм на кожному етапі розвитку ресурсу.
3. EAT та репутація.
У 2020 році Google продовжить розглядати загальну репутацію та EAT (експертизу, авторитетність
та надійність) компаній та осіб, які публікують вміст від імені цієї компанії. Компаніям, які мають погану
репутацію, історії з поганим обслуговуванням клієнтів або інші питання щодо довіри, буде складніше
конкурувати за верхні місця видачі. Важливіше, ніж будь-коли, зосередитися на довірі авторів (перевірка
авторів та показ їх авторитету для певної тематики) та сайтів у цілому. Завдяки пошуку на основі
юридичних осіб, графіку знань та зростанню EAT, ресурси диференціюватимуть за спроможністю
створити точне та переконливе представлення офлайн світу в Інтернеті.
4. UX & Technical SEO (User experience and Technical SEO).
Це включає все від початкової взаємодії з користувачем в SERPs (SERP - результат видачі пошукової
машини), до загального досвіду використання користувачем цільової сторінки і навіть досвід
користувачів після того, як вони покинуть сайт (ремаркетинг, персоналізація для користувачів, що
повертаються). Зараз відбувається подальший перехід до більш технічної SEO-екосистеми, що
спричинено більшою кількістю використання фреймворків JavaScript, PWA та потребою в автоматизації
SEO для великих ввввеб-сайтів.
5. Мобільний SEO.
Передбачає обов’язкове створення мобільних версій для сайтів, які узгоджуються за змістом та
семантичним структуруванням з основним сайтом.
6. Структуровані дані.
Структурувати засобами html дані таким чином, щоб пошукові системи краще зрозуміти не тільки те,
що є на сторінці, але і те, як кожен елемент стосується інших елементів на сторінці, і як одна сторінка
стосується інших сторінок веб-сайту. Інтелектуальні SEO почнуть використовувати свої структуровані
дані для покращення їхньої аналітики, і використовувати ці дані для впливу на контентстратегію,
маркетингову стратегію, особливості продукту та інше.
7. Побудова посилань та створення брендів.
Періодичні огляди новинок за певними напрямками, реакція на проведення запланованих заходів,
висвітлення подій, які виникають поза планом, посилання на ресурси, які містять релевантну інформацію,
зрештою використання “фірмового” стилю, гасел, жаргонізмів – увесь цей арсенал або його елементи
мають бути задіяні під час розробки та експлуатації веб-ресурсів. Мала рухливість, “заціпеніння” сайту
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призводять до стагнації та вильоту з рейтингів. Отже, верстка, та й розробка веб-ресурсів в цілому, мають
передбачати можливість динамічної зміни контенту.
8. Семантична структура сайту.
Семантика – це ядро сайту, що містить “ключі”, які відповідають запитам користувачів [1]. Ключі
складаються зі зв’язаної структури слів, що забезпечують максимальний обсяг запитів, які користувач
вводить у пошукову систему.
Під час структуризації семантичного ядра необхідно враховувати різні типи запитів, які за складністю
відрізняються між собою, але допомагають отримати максимальний трафік із пошукових систем. Умовно
запити поділяють на три групи: низькочастотні, середньочастотні та високочастотні. У семантиці
використовуються основні елементи html: <header>, <nav>, <article>, <section>, <aside>, <footer> та інші.
Навіть із впровадженням інтелектуальних пошукових роботів, написання людиночитаних текстів,
насичених “семантичними одиницями”, залишається необхідною.
Література:
1. Що таке семантика сайту та як сформувати семантичне ядро. URL: https://luxsite.ua/ua/semantika/.
2. The Importance Of SEO In The Modern, Digital World. URL: https://blog.jdrgroup.co.uk/digitalprosperity-blog/the-importance-of-seo.
3. 10 Important 2020 SEO Trends You Need to Know. URL: https://www.searchenginejournal.com/2020seo-trends/338697/#close.
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КЛАСТЕРНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ У БІОІНФОРМАТИЦІ
Аналіз величезної кількості даних, що продукуються вченими-біологами(за різними даними це
близько 25*1015 байтів щорічно) є необхідним для отримання певної користі від проведених досліджень.
Узагальненою метою аналізу є виявлення певних закономірностей та структур у даних, отриманих в
результаті досліджень. Саме для цього і використовується метод, що має назву «Кластерний метод».
Не варто плутати поняття «Класифікація» та «Кластеризація», адже коли йде мова про класифікацію,
мається на увазі заздалегідь відомий певний список «класів» до яких можна віднести подані об’єкти
дослідженнь. Кластеризація має задачу знайти «природню» ознаку за якою відбувається групування об’єктів.
Існують шість етапів проведення кластерного аналізу:
1. Фільтрація шуму та сторонньої інформації з поданих даних
2. Обрання міри відстані
3. Обрання критерію кластеризації
4. Обрання алгоритму кластеризації
5. Перевірка результатів
6. Інтерпретація отриманих результатів у корисну інформацію
Перший етап: Фільтрація шуму та сторонньої інформації. Зміст сторонньої інформації та шуму значно
відрізняється від інформації що може бути корисною для проведення аналізу через:
 Помилки пов’язані з людським фактором
 Помилки вимірювання(наприклад, через несправний термометр, неточні ваги, тощо)
 Факт того, що такі випадки є дійсно надрідкісними
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Тобто, стороння інформація не означає, що вона є неправдивою. Це може означати, що конкретно
поданий результат експерименту є дуже нечастим і саме це може вплинути на результати дослідження у
негативний бік, що і є причиною для відфільтрування його з набору даних для аналізу.
Методи фільтрації обираються дуже індивідуально до кожної задачі, таких методів існує досить
багато, саме тому ми не вдаватимемося до обрання способу фільтрації.
Другий етап: Обрання міри відстані. Поняття «відстань» описує різницю між об’єктами, які ми
кластеризуємо, тобто не обов’язково вимірюється у сантиметрах, кілометрах, футах, ярдах, тощо.
Прикладами обрання міри відстані, залежно від задачі є:
 Зріст осіб (d = |зріст_особи_1 – зріст_особи_2|)
 Білкові послідовності (d = різниця у молекулярній вазі двох білків)
 Евклідова відстань у n-координатному просторі (d=√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2)
Третій етап: Обрання критерію кластеризації. Після обрання міри відстані ми повинні обрати принцип
за яким ми віднесемо ту чи іншу групу об’єктів до одного кластеру. Критерій кластеризації визначає яким
саме чином відбувається кластеризація. Можливі критерії кластеризації:
 Правило або набір правил. Це є ієрархічна кластеризація
 Мінімізація вартості(значення) функції. Це є кластеризація базована на оптимізації
Четвертий етап: Обрання алгоритму кластеризації. Необхідно визначитись з алгоритмом
кластеризації, що на основі обраної міри відстані та критерію кластеризації виконає безпосередньо
кластеризацію. Деякі алгоритми кластеризації та їх застосування у біоінформатиці будуть описані нижче.
П’ятий етап: Перевірка результатів. Очевидно, передбачається, що оцінювати результати кластеризації
будуть експерти, які будуть здатні відрізнити нонсенс від дійсно значущих та інформативних результатів
кластеризації. Наприклад, якщо мембранний білок алгоритмом кластеризації було віднесено до кластера, що
містить у більшості ДНК-зв’язуючі білки, то з великою часткою ймовірності щось було зроблено не
так(неправильно обрана міра відстані або некоректний критерій кластеризації, тощо).
Найбільш відомі алгоритми кластеризації:
 Алгоритм К-середніх
 Ієрархічна кластризація
 Нечітка кластеризація (визначення міри відношення до кожного кластеру)
 Самоорганізуючи карти
Застосування кластерного методу дослідження у біоінформатиці:
 Аналіз якості даних мікроматриць (чи відносяться до одного й того ж кластеру однакові умови,
типи тканин, часові точки?)
 Кластеризація генів. Передбачення функцій невідомих генів за інформацією про функції відомих
 Кластеризація зразків. Визначення клінічних характеристик (здатність до виживання, статус
маркера) поширених серед зразків
 Промоторний аналіз загальнорегульованих генів
Приклад задачі, для вирішення якої можна застосувати алгоритм нечіткої кластеризації: Багато білків
виконують декілька функцій у клітині та «співпрацюють» з різними наборами кооперуючих білків для
доповнення ролі кожного з них. Тобто їхні гени співвиражені більше ніж з одною групою генів.
Вищезазначене означає, що один ген може відноситися до різних кластерів. З чого і випливає необхідність
застосування алгоритму нечіткої кластеризації.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для застосування методів кластерного
аналізу у біоінформатиці важливо правильно розуміти завдання та мати здатність співставити отримані
результати з очікуваними для валідації отриманої інформації.
Література:
1. Игнасимуту С. Основы биоинформатики. - Ижевск: РХД, 2007. - 320 с.
2. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функция белков. - Москва: Наука, 2005.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ
ЗАДАЧ МЕХАНІКИ
Диференціальні рівняння є потужним методом для опису реальних життєвих процесів. Вони широко
застосовуються в таких науках, як хімічна кінетика, фізика, машинобудування, архітектура, демографія і
т.д. Особливу роль диференціальні рівняння відіграють при розв’язанні механічних задач. Тож
розглянемо декілька задач механіки.
Наглядним прикладом застосування диференціальних рівнянь є пошук критичних швидкостей під
час обертання тонкого і довгого валу, тобто задача про биття валу. Наприклад, таке явище виникає в
коробці передач транспортного засобу, що викликає зайвий шум під час роботи двигуна. А саме, при

𝜔 вона досягає деякого значення 𝜔1 , при якому вал не зберігає
прямолінійної форми і починає, як кажуть, бити. При подальшому збільшенні швидкість 𝜔 > 𝜔1
биття спочатку припиниться, але потім знову виникає при 𝜔2 > 𝜔1 і т. д. Швидкості 𝜔1 , 𝜔2 , …
збільшенні кутової швидкості валу

називають критичними швидкостями обертання валу, які знаходять розв’язуючи наступну задачу:
𝑦 𝐼𝑉 − 𝑞4 𝑦 = 0,
𝑦(0) = 𝑦′′(0) = 𝑦(𝑙) = 𝑦′′(𝑙) = 0.
Тут y – прогин валу, який закріплений в точках 𝑥 = 0 і 𝑥 = 𝑙, а
4 𝑃𝜔 2
𝑞=√
.
𝑔𝐸𝐼

(1)
(2)

(3)

Загальний розв’язок диференціального рівняння (1) має вигляд
𝑦 = 𝐶1 𝑒 𝑞𝑥 + 𝐶2 𝑒 −𝑞𝑥 + 𝐶3 cos 𝑞𝑥 + 𝐶4 sin 𝑞𝑥.
У випадку збереження валом прямолінійної форми та в силу умов (2), сталі С𝑖 будуть дорівнювати 0,
а значить 𝑦 = 0. Під час биття С1 = С2 = С3 = 0 і С4 sin 𝑞𝑙 = 0 (С4 ≠ 0), а, отже, 𝑞 = 𝜋𝑛⁄𝑙 (𝑛𝜖ℕ).
Таким чином, враховуючи (3), отримаємо критичні швидкості
𝜔𝑛 = (

𝜋𝑛 2 𝐸𝐼𝑔
) √
.
𝑙
𝑃

Також, за допомогою диференціальних рівнянь можна знайти форму лінії пружно деформованої
балки, що є важливою задачею механіки, бо дозволяє визначити її жорсткість. Викривлену вісь симетрії
називають пружною лінією балки , зміщення 𝑦 пружної лінії від осі 𝑂𝑥 називається прогином балки, а
𝑦′ = 𝛩 – називають кутом повороту (рис.1).

Рис. 1.
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Наприклад, розглянемо випадок, коли горизонтальна балка довжини 𝑙 лежить на двох шарнірних
опорах і згинається під дією рівномірно розподіленого навантаження 𝑞.

Рис. 2.
Відомо, що момент сил, прикладених до балки можна виразити через радіус кривизни вигину та
жорсткість балки
𝑦′′
𝑀(𝑥)
3 = 𝐸𝐼 .
2
[1 + (𝑦′) ]2
Звідси, в силу малих деформацій (𝑦′<<1)
𝑀(𝑥)
𝑦 ′′ =
.
𝐸𝐼
Тоді сумарний згинаючий момент 𝑀(𝑥), який діє на балку визначається за формулою
𝑞𝑙𝑥 𝑞𝑥 2
𝑀(𝑥) =
−
.
2
2
З вище наведеного слідує диференціальне рівняння для пружної лінії балки,
𝑞𝑙𝑥 𝑞𝑥 2
𝑦 ′′ =
−
,
2𝐸𝐼 2𝐸𝐼
проінтегрувавши яке, отримаємо
𝑞𝑙 2
𝑞 3
𝜃(𝑥) = 𝑦 ′ =
𝑥 −
𝑥 + 𝐶1 ,
4𝐸𝐼
6𝐸𝐼
𝑞𝑙 3
𝑞
𝑦(𝑥) =
𝑥 −
𝑥 4 + 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 .
12𝐸𝐼
24𝐸𝐼
З граничних умов 𝑦(0) = 0, 𝑦(𝑙) = 0 знаходимо
−𝑞𝑙3
С2 = 0, С1 =
.
24𝐸𝐼
В результаті, рівняння кута повороту і рівняння пружної лінії балки приймуть вигляд
𝑞𝑙3
𝑥 2
𝑥 3
(1 − 6 ( ) + 4 ( ) ),
𝜃(𝑥) = −
24𝐸𝐼
𝑙
𝑙
𝑞𝑙3 𝑥
𝑥 2
𝑥 2
(1 − 2 ( ) + ( ) ).
𝑦(𝑥 ) = −
24𝐸𝐼
𝑙
𝑙
Отже, завдяки диференціальним рівнянням можна визначити жорсткість балки, яка, в свою чергу,
характеризується прогином і кутом повороту.
Література:
1.Сясєв А.В., Диференціальні рівняння: Навч. посіб. – Д.: Вид-во ДНУ. 2007. – 356 с.
2.Діагностування коробки передач і розданої коробки,карданної передачі і механізмів ведучих мостів
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.su/2_41197_diagnostuvannya-korobki-peredachi-rozdanoi-korobkikardannoi-peredachi-i-mehanizmiv-veduchih-mostiv.html
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ НІМЕЦЬКО- ТА
УКРАЇНОМОВНИХ БЛОГІВ
У статті розглянуто особливості інтернет-дискурсу на основі німецькомовних та україномовних
блогів. Досліджено характерні ознаки інтернет-комунікації, її комунікативні властивості, особливості
морфологічної та синтаксичної структур нових лінгвістичних одиниць, комунікативно-прагматичні
особливості інтернет-форуму.
Ключові слова: інтернет-дискурс, лінгвокультурні стереотипи, міжкультурна комунікація,
Інтернет, блог.
Постановка проблеми. Комп’ютерні технології з кожним роком все більше визначають життя
сучасної людини, розширюють можливості спілкування, яке набуває глобального характеру. Інтернеткомунікація представляє окремий вид мовлення, що характеризується лінгвістичними, морфологічними
та синтаксичними одиницями, які виокремлюють його з інших видів мовлення. Проте, як і усне мовлення,
письмове мовлення в інтернет-просторі несе культурні, національні особливості комунікантів, а також
має вплив технологічних можливостей та обмежень, які обумовлені віртуальним середовищем
спілкування. Таким чином, інтернет-дискурс потребує вивчення з позиції досягнення ефективності
комунікації не тільки за мовленнєвими, але й за історико-культурними аспектами.
Аналіз останніх досліджень. Міжкультурна комунікація в межах комп’ютерного дискурсу
становить предмет дослідження наукових праць Д. Кристал, С. Урайт, Н. Г. Асмус, О. М. Єлькіна,
О. В. Лутовінова та ін. У роботах вітчизняних лінгвістів аналізуються структурні та функціональні
особливості інтернет-дискурсу (О. М. Галичкіна, С. С. Данилюк, Н. В. Коломієць, Г. М. Трофимова).
Серед науковців існують різні підходи до аналізу дискурсу. Він проводиться як з позицій
прагмалінгвістики (Т. А. ван Дейк, М. Л. Макаров), так і когнітивної лінгвістики (Л. В. Барба,
О. В. Анопіна, Е. В. Будассі), лінгвокультурології (В. І. Карасик, О. О Попова).
Мета дослідження. Виявити характерні ознаки інтернет-комунікації та її національно-культурні
особливості, що впливають на ефективність комунікації; вивчити особливості морфологічної та
синтаксичної структур нових лінгвістичних одиниць, які характеризують мову інтернет-повідомлень та
комунікативно-прагматичних особливостей німецькомовного та україномовного інтернет-дискурсу,
систематизація мовних засобів, які використовуються в інтернет-комунікаціях.
Виклад основного матеріалу. Ефективність комунікації в інтернет просторі пов’язана з наявністю у
комунікантів соціокультурної компетентності (СКК). СКК - здатність орієнтуватися в іншій культурі,
адекватно діяти у ситуаціях міжкультурного спілкування і/або виконувати функції посередника у
міжкультурній комунікації. При цьому стереотипні погляди деформують сприйняття, стають перешкодою
під час міжкультурного спілкування і зумовлюють виникнення міжкультурних непорозумінь [1, с. 35].
Стереотипи – усталені оцінювальні та емоційно забарвлені уявлення про особливості характеру та моделі
поведінки осіб, які є представниками певної соціальної чи культурної групи. Лінгвокультурні стереотипи
належать до комунікативного фонду мовців, який зумовлює їхню відповідну поведінку та очікування щодо
поведінки співрозмовника [2, c. 21]. Стереотипи, що складаються в свідомості певного народу по
відношенню до іншого, близького даному народу або мають для нього певне значення, називаються
“гетеростереотипами” [3, с. 19-27]. Гетеростереотипи народжуються з опозиції “свій – “чужий” (Л. В.
Цуріков). С. Г. Тер-Мінасова виділяє такі джерела виникнення стереотипів: анекдоти, національна класична
література, фольклор, національна мова [4, с. 422].
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Аналіз мовних засобів став підґрунтям для визначення потенційного ризику комунікативних поразок,
які відбуваються під час інтернет-спілкування [5, с. 110]. Загалом комунікативними невдачами
вважається: повне або часткове нездійснення комунікативного наміру мовця, вираженого через інтенцію
висловлювання; порушення процесу обміну інформації; невірну передачу або невірне сприйняття
комунікативної установки комуніканта або окремих елементів повідомлення; незапланований емоційний
ефект; наявність комунікативних висловлювань, що сигналізують про порушення ходу розгортання
дискурсу [5, с. 111]. Нерідко представники західних культур уникають окремих тем у спілкуванні,
оскільки вважають їх надто особистими, не “для широкого загалу” [6, с. 215].
Необхідність прискореного текстового обміну та відсутність невербального контакту в інтернетдискурсі призвела до виникнення мовних форм, які виконують економічні функції, і дозволяють творчому
знаку використовувати для вираження ознак (емоції, дії, звуки, тощо), які не передаються через обмеження
сенсорних каналів. У процесі текстуфікації квазі-розмовних висловлювань Cyberspeak використовує ітерації.
Тобто мовні характеристики, такі як висота та акценти, можуть бути виражені: haaaaaaaloooooo, ich bin
hieeer! Shit, jetztkapiere! naklarhabichdichnoch gaaaaaaaaaaan z dolllieb! Смайли. Труднощі з передачею
інтонації, міміки, жестів та інших паралінгвістичних засобів в комп’ютерному дискурсі вирішують
спеціальні позначки – “смайлики” та “емоджи”, які утворюються за допомогою різних розділових знаків,
дужок та мають на меті виразити настрій, реакцію того, хто говорить (пише). Звукові слова намагаються
інтегрувати відсутні сенсорні канали в інтернет-комунікацію за допомогою спеціальних виразів. Наприклад,
фонетику вербалізують за допомогою онтомопеї, з використанням звукових слів: Hmm, alülalülalü!, grumpf.
Для вираження почуттів або дій застосовуються інфлективи або інфлективні конструкції – слова дії. Такі
слова часто розміщуються між двома зірочками (*) або позначені одинарними рисками: knuddel
(Internetjargon für Umarmen), reknuddel (erwiderte Umarmung). Лапки в інтернет-дискурсі застосовуються для
підкреслення та підсилення окремих слів, особливо жаргонних або розмовних.
Стрімкий розвиток Мережі інтернет формує перспективний простір для розвитку інтернет-комунікації,
однією з багатофункціональних форм якої став блог. Соціальні мережі поширені, насамперед, серед молоді.
Близько 90% користувачів від 18 до 29 років представлені в одній або декількох з них Найуживанішою
мовою інтернет-спілкування є англійська, звідси і її вагомий вплив на формування інтернет-мовлення [7].
Понад 54% з10 мільйонів сторінок в інтернеті складені англійською мовою, німецька мова застосовується в
5,9% онлайн-контенту, українська мова становить менше 0,2% [9]. Проблема вибору мови залежить від ряду
факторів, зокрема її престижу, а також від ступеня володіння нею.
Проведене дослідження текстів 10 німецькомовних та 10 україномовних блогів демонструють
розповсюдженість таких лінгвістичних структур: 1) скорочення слів; 2) запозичення з англійської мови;
3) вживання абревіатур; 4) застосування значків, так званих смайликів. 4) наявність смислових наголосів
(підкреслення значимості слова, вираження емоцій). Узагальнені дані щодо застосовування даних
структур наведені в таблиці 1.
Німецькомовні блоги
Українськомовні блоги
Класифікація лінгвістичних
новоутворень
Кількість
%
Кількість
%
Скорочення
4
5,8%
4
5,3%
Абревіатура
24
34,8%
20
26,3%
Символи
35
50,7%
36
47,4%
Запозичення з англійської мови
2
2,9%
4
5,3%
Запозичення з російської мови
8
10,5%
Логічні наголоси
4
5,8%
4
5,3%
Таблиця 1. Поширеність лінгвістичних новоутворень в інтернет-комунікації німецькомовних та
українськомовних блогів
Німці найменше в соціальних мережах використовують скорочення слів і запозичення з англійської мови
(до 3%). Проте високий темп інтернет-спілкування вимагає витрачати на написання слів і фраз менше
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часу, тому широко розповсюджується вживання абревіатур Німецькомовна аудиторія інтернетспілкування не є виключенням і демонструє високий відсоток застосування даної лінгвістичної структури
- близько 35%. Також значною мірою використовуються смайлики (більш 50%), що дозволяють
комунікантам висловлювати свої емоції. Смислові наголоси застосовуються в німецькомовних мережах,
проте, дана форма не є поширена (до 6%), що, певною мірою, обумовлено етичними вимогами.
Основні тенденції щодо мовних новоутворень відповідають поширеності в україномовних блогах,
проте є і певні відмінності. Так, в україномовній блогосфері спостерігаємо значну присутність русизмів
(10,5%), що передає реальний рівень володіння мовними нормами блогерів, а також вплив
російськомовного середовища.
Висновки. Як форма міжкультурної інтернет-комунікації блоги дають простір для когнітивних та
лінгвокультурологічних досліджень, а саме: відображення світосприйняття віртуальною особистістю та
віртуальними спільнотами, нормативність знакових систем мови і культури, типологію віртуальних
особистостей. Проведені дослідження текстів блогів свідчать про широке застосування скорочення слів і
запозичення з англійської мови, абревіатур, значків (смайликів тощо), смислових. Проте поширеність
даних мовленнєвих форм різниться в текстах блогів різних мовних культур таких як українська та
німецька, що відображає вплив культурних, історичних чинників та загального мовленнєвого
середовища. Отже, інтернет-дискурс має свої лексичні та граматико-синтаксичні особливості, які носять
як глобальний міжкультурних характер, так і національні відмінності.
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ТЕХНОЛОГІЇ SMART-ОСВІТИ В ЯПОНІЇ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕТОДИЦІ
ВИКЛАДАННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
Розвиток освіти у сучасному світі вимагає новітніх поглядів на методику викладання іноземних мов.
Постійний розвиток інтернет технологій, поступова зміна ролі вчителя, розширення меж освітнього
простору до нескінченних розмірів стають основою багатьох питань освітнього характеру. Необхідність
вивчати іноземні мови на разі є актуальною, як ніколи. Одночасно з цим, Японія як країна з величезним
науковим потенціалом, розвиненими технологіями, великими досягненнями у галузі науки та
інформатизації, представляє неабиякий інтерес для країн світу, зокрема України. Актуальність вказаної
теми обумовлюється тим, що на сучасному розвитку методичної науки для формування комунікативної
та професійної компетенцій у процесі оволодіння іноземними мовами залучення новітніх інформаційних
засобів є одним з ключових моментів якісного навчання. Відповідно, новий формат потребує нових
підходів до роботи, одним з яких на разі є smart освіта, обрана автором за тему дослідження.
Дослідженнями проблем інтерактивного навчання, а також проблем сучасної японської школи
займалось багато науковців, серед яких можна назвати Гуревич Р.С., Кадемія М. Ю., Уманець В.О.,
Карташова Л.А., Бендерець Н.М., Курінна Т.М., Сбруєва А.А., Аківоші Вонезава (Akivoshi Vonezawa),
Твердохліб А.І., Яценко Б.П., Громовий В.В.. Проте жодні сучасні дослідження не торкались проблеми
впровадження новітніх технологій на території України для вивчення іноземних мов, зокрема японської.
Відповідно заявленої теми, мета дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій щодо
впровадження інтерактивних технологій (з використанням smart-освіти), які використовуються в
японській системі освіти, для вивчення іноземних мов.
Дослідивши різноманітні джерела, які інформують нас щодо освіти в Японії
(https://clout.com.ua/vyvchenya-iaponskoi-movi-v-iaponii-movni-shkoly-kursy.html;
https://gogonihon.com/en/blog/learn-about-the-japanese-education-system/;
https://osvita.ua/school/55204/), зазначимо основні фактори, які формують її, серед яких: застосування
сучасних освітніх технологій; величезні капіталовкладення в технічне оснащення та розвиток людського
потенціалу шкіл; постійний процес реформування освіти; жорстка система екзаменів, яка стимулює дітей;
організація позаурочної активності; серйозна самостійна робота учнів; розвинута система тьюторства у
ВНЗ; можливість виїздити за кордон, щоб збирати матеріали для дипломної роботи, пройти стажування
тощо. Фахівців у сфері освіти непокоїть проблема впливу ПК на психіку юного покоління, оскільки існує
небезпека підвищення дитячої злочинності на основі комп'ютерних ігор, заміни здорового спілкування з
однолітками і заміни реального світу на віртуальний. Це питання актуальне не тільки для Японії, а й для
багатьох інших держав. Для вирішення цієї проблеми японці ставлять завдання вирішення цих проблем
на основі педагогічно доцільного впровадження вчителями ІТ у навчальний процес школи. Випускникам
ВНЗ необхідно мати високий рівень знань у галузі ІТ, тому на сьогодні обов’язковим стало
запровадження дисциплін з оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, а до вимог
молодих фахівців входить уміння роботи на ПК.
Головною метою роботи на комп'ютері для японських учнів є вміння шукати інформацію,
реалізовувати проєкти і вирішувати проблеми. Уже в початковій школі діти знають, як подивитися
прогноз погоди чи дізнатися про культурні події в їх рідному місті. Старшокласники під час уроку можуть
відвідати віртуальні картинні галереї чи web-музеї, довідатися курси валют чи проаналізувати
інтерпретації одних і тих же новин засобами масової інформації різних країн.
Таким чином, виходячи з усього, зазначеного вище, можна зробити висновок, що впровадження
новітніх технологій в освіті та комп’ютеризація навчання забезпечить більш якісну освіту.
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Використовуючи японський досвід, варто впроваджувати у сучасну систему навчання іноземних мов
новітні технології, які можуть поєднати одночасно декілька напрямків формування комунікативної
компетенції, наприклад, впровадження навчального відео, на базі якого учні можуть працювати як над
вдосконаленням лексичних та граматичних навичок, так і над формуванням монологічного та
діалогічного висловлювання з опорою на відео. Зазначимо, що подальше наше дослідження полягає у
розробці таких варіантів інтерактивного навчання.
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