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АНОТАЦІЇ 

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

Леонід Базильчук 
Педагогічні умови основної підготовки студентів до організації позакласної 

роботи в загальноосвітніх школах (за програмою курсу «Методика викладання 

образотворчого мистецтва в школі») 
У статті розглядається педагогічний досвід організації позакласної роботи 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах та 

умови ефективного навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва за 

програмою курсу «Методика викладання образотворчого мистецтва в школі». 
Ключові слова: ефективне навчання, позакласна робота, педагогічний досвід, учитель 

образотворчого мистецтва. 
 
Людмила Бірюк 
Ретроспектива формування комунікативної компетентності майбутнього 

вчителя в процесі професійної підготовки 
В статті здійснено історичний аналіз становлення професійної підготовки 

майбутнього вчителя в руслі комунікативного та компетентнісного підходів, 

зокрема, ґенезу формування комунікативної компетентності в педагогіці, дидактиці 

та лінгводидактиці вищої школи. Для аналізу проблеми професійної підготовки 

вчителя визначено такі межі: 60–70-ті рр., 70–80-ті рр. (передкомунікативний 

період); 80–90-ті рр.  початок ХХІ ст. (комунікативний період); 2000–2011-ті рр. 

ХХІ ст. (комунікативно-компетентнісний період). 
Ключові слова: формування, майбутній учитель, комунікативна компетентність, 

професійна підготовка. 
 
Марина Бутиріна, Олексій Лопата 
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до створення та 

використання навчальних презентацій  
У статті уточнено поняття «навчальна презентація», розглянуто дидактичні 
особливості структурування матеріалу для створення навчальної презентації, 

виділено методичні вимоги до порядку створення навчальної презентації, досліджено 
етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації та особливості 
використання навчальних презентацій на уроках трудового навчання, означено 
вимоги, що підвищують ефективність навчальної презентації, висвітлено переваги 

програми Impress програмного пакету LibreOffice для створення навчальних 
презентацій. 
Ключові слова: мультимедіа, навчальна презентація, візуалізація, програмні засоби. 
 
Надія Вовк 
Модель професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування 

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи 
У статті обґрунтовано сутність моделювання професійної підготовки майбутнього 
вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої 

школи, розкрито зміст, мету та особливості підготовки майбутнього вчителя 
технологій до формування культури споживання в учнів. Установлено педагогічні 
умови формування вказаних умінь і навичок, визначено кінцевий результат реалізації 

моделі фахової підготовки учителів технологій з обов’язковим урахуванням комплексу 
знань щодо культури споживання. 
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Ключові слова: модель, моделювання, підготовка майбутнього вчителя технологій, 

модель підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури 
споживання в учнів. 
 
Наталія Дубова 
Формування готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів 

основам дизайну в процесі проектування виробів 
У статті обґрунтовано важливість дизайнерської підготовки майбутнього вчителя 

технології, яка має цілісний характер, що забезпечується формуванням у студентів 

знань щодо процесу проектування виробів. У підготовці майбутнього вчителя 

технологій необхідним є визначення обсягу дизайнерських знань та вмінь для процесу 

проектування виробів. 
Ключові слова: дизайн, художнє конструювання, процес проектування виробів, 

композиція. 
 
Ольга Комар  
Проблема готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної 

роботи з молодшими школярами 
У статті означено проблему готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

позакласної роботи з молодшими школярами, коротко представлено особливості 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури організовувати і проводити 

позакласну роботу з молодшими школярами. Підкреслюються фактори, що сприяють 

успішній педагогічній діяльності, виділяючи особливу роль професійної підготовки 

вчителя фізичної культури. 
Ключові слова: готовність, підготовка, учителі фізичної культури, молодші школярі. 
 
Володимир Король, Олександра Кармазіна, Наталія Шоробура 
Методичні аспекти процесу підготовки вчителя технологій до формування в 

учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво  
Предметна роз’єднаність породжує певні труднощі у формуванні цілісного 

професійного мислення майбутнього педагога в цілому і вчителя технологій зокрема. 

Цю проблему можна вирішити шляхом упровадження в навчальний процес інтеграції 

знань. Методичний аспект інтеграції знань з аграрного виробництва реалізується 
шляхом побудови системи теоретичних знань про технологію і техніку сучасного 

аграрного виробництва на основі природничо-наукових знань; встановлення 

необхідного рівня знань з кожної теми курсу; визначення для кожної теми 

навчального курсу конкретних методів, форм і засобів навчання; визначення загальної 

логічної послідовності подання навчального матеріалу. Узгоджене викладання основ 

аграрного виробництва на інтеграційній основі зміцнює цілісність навчально-
пізнавальної діяльності студентів, сприяє глибшому засвоєнню навчального 

матеріалу з основ аграрного виробництва. 
Ключові слова: учитель технологій, аграрне виробництво, система знань, методичні 

аспекти, методи навчання. 
 
Юлія Кулінка 
Підготовка студентів до проведення віртуальних екскурсій на уроках трудового 

навчання (технології) 
У статті обґрунтовано сутність підготовки майбутнього вчителя технологій до 

проведення віртуальних екскурсій серед учнів на уроках трудового навчання 

(технології), розкрито особливості організації й проведення навчальних віртуальних 
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екскурсій, планування віртуальної екскурсії, відмінні особливості даного уроку та 

підготовка звіту віртуальної екскурсії з трудового навчання (технології). 
Ключові слова: екскурсія, віртуальна екскурсія, віртуальний музей, мультимедійна 

віртуальна екскурсія, планування віртуальної екскурсії, щоденник віртуальної 

екскурсії. 
 
Микола Курач 
Художньо-проектна підготовка учителів технологій у контексті сучасних 

проблем трудового навчання 
Охарактеризовується сутність сучасних проблем технологічної освіти загалом та 

проблем трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах нашої держави, 

зокрема. Акцентується увага на потребі перегляду підходів щодо підготовки учителів 

технологій. Обґрунтовується важливість забезпечення художньо-проектної 

складової підготовки студентів – майбутніх учителів у вищих педагогічних 

навчальних закладах. Визначаються та обґрунтовуються структурні складники 

моделі художньо-проектної підготовки майбутніх учителів технологій. 
Ключові слова: технологічна освіта, трудове навчання, майбутні учителі технологій, 

підготовка вчителів, художньо-проектна підготовка учителів технологій. 
 
Марина Марко 
Когнітивний компонент структури математичної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів 
Статтю присвячено проблемі формування математичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів. Розкрито особливості когнітивного 

компоненту, як однієї зі складових структури математичної компетентності, що 

характеризує відповідно теоретичну готовність до педагогічної діяльності 

(викладання математики у початковій школі) та забезпечує досягнення високих 

результатів у навчанні математики в початкових класах.  
Ключові слова: математична компетентність, професійна діяльність, когнітивний 

компонент. 
 
Дана Матяшова 
Природничо-наукова підготовка як складова сучасної професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання 
У статті на основі ретельного аналізу навчальних планів підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання та учителів технологій розкрито особливості 

формування змісту їх природничо-наукової підготовки на сучасному етапі розвитку 

країни. Визначені етапи здійснення професійної і природничо-наукової підготовки 

учителів трудового навчання та закономірності природничо-наукової підготовки 

учителів технологій на сучасному етапі їх професійної підготовки. 
Ключові слова: учитель трудового навчання; професійна підготовка учителя; 

природничо-наукова підготовка; зміст професійної підготовки учителя трудового 

навчання. 
 
Леонід Оршанський 
Професійний розвиток і формування професійного іміджу майбутнього вчителя 

технологій у навчально-професійній діяльності 
У статті виокремлено основні чинники професійного розвитку і формування 

професійного іміджу майбутнього вчителя технологій. На основі аналізу психолого-
педагогічної літератури з інноваційного навчання та освітянської практики 
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схарактеризовані основні напрями і технології реалізації процесу професійного 

розвитку і формування у студентів професійного іміджу в умовах навчально-
професійної діяльності. 
Ключові слова: професійний розвиток, професійний імідж, навчально-професійна 

діяльність, майбутній вчитель технологій. 
 
Ольга Рогозіна 
Підготовка майбутніх учителів технологій до використання дослідницької 

технології 
У статті розглядаються основні підходи до підготовки майбутніх учителів 

технологій до здійснення навчально-дослідницької діяльності учнів. Розкрито основні 

елементи організації навчально-дослідницької діяльності учнів, види представлення 

результатів навчально-дослідницької роботи, основні типи проектів та їх 

структуру. Виявлено вимоги до майбутнього вчителя технологій до використання 

дослідницької технології у педагогічній практиці у загальноосвітніх та позашкільних 

закладах освіти. 
Ключові слова: організація навчально-дослідницької діяльності учнів, підготовка 

майбутнього вчителя технологій, дослідницька технологія, проекти, управління.  
 
Наталія Синіцька  
Професійна підготовка майбутніх учителів математики до диференційованого 

навчання учнів шкіл сільської місцевості 
У статті представлено аналіз сучасного стану проблеми професійної підготовки 

майбутніх учителів математики до диференційованого навчання учнів шкіл сільської 

місцевості. Виявлено: складнощі суб’єктивного характеру, пов’язані з особистістю 

учителя, його підготовленістю до розв’язання проблем диференціації та 

індивідуалізації, розумінням і прийняттям нових парадигм навчання; педагогічні 

фактори і відношення, необхідні для подальших експериментальних досліджень. 
Ключові слова: професійна підготовка, учитель математики, диференційоване 

навчання. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Марія Бєлікова 
Дидактичні системи трудової політехнічної підготовки учнів 
У статті розкривається поняття дидактичної системи трудового навчання та 

характеристика основних систем (предметна, операційна, предметно-операційна, 

операційно-предметна). Розглянуто узагальнену модель освіти на основі структурної 

побудови основних дидактичних систем трудового навчання. Проаналізовано будову 

прогностичної моделі поліструктурної дидактичної системи трудової політехнічної 

підготовки учнів. 
Ключові слова: система трудового навчання, політехнічна підготовка, зміст 

трудової підготовки. 
 
Людмила Даннік 
Інформаційно-комунікаційні технології як іноваційний засіб фахової підготовки 

вчителя технологій 
У статті розглядається актуальне питання щодо розробки інноваційних технологій 

навчання у вищій освіті, які використовують компетентний підхід і забезпечують 

якісну підготовку майбутніх фахівців. На конкретному прикладі розглядається 
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методика, яка дозволяє активізувати процес викладання у фаховій підготовці 

вчителів технологій, підвищує інтерес до дисципліни, розвиває творчі здібності, 

дозволяє досягти більш глибинного розуміння навчального матеріалу, привчає  

працювати у команді, тобто дозволяє оптимізувати процес навчання в цілому та 

реалізувати принцип діяльнісної спрямованості, як складової гуманізації навчання. 
Ключові слова: інноваційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, 

мультимедійна презентація, активні методи. 
 
Марія Дольме 
Електронні освітні ресурси як складова електронного навчально-методичного 

комплексу в підготовці майбутніх учителів технологій 
В статті розглядаються можливості використання електронного навчально-
методичного комплексу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

технологій. Підкреслено необхідність активного впровадження компетентнісного 

підходу в освітній процес. Зосереджено увагу на доцільності використання 

електронних освітніх ресурсів в умовах модернізації освіти. Окреслено основні 

складові архітектури електронних освітніх ресурсів. Виділено важливі напрямки 

використання електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі. У 

статті уточнено сутність терміну «інформація» щодо формування архітектури 

електронних освітніх ресурсів. Визначені форми існування інформації. Розглянуто 

специфіку створення та застосування електронного навчально-методичного 

комплексу в процесі підготовки фахівців освітньої галузі «Технології».  
Ключові слова: майбутні учителі технологій, інформація, електронні освітні ресурси, 

електронний навчально-методичний комплекс, професійна підготовка. 
 
Оксана Жмуд  
Формування технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в 

процесі вивчення курсу «архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних 

систем» 
Стаття присвячена проблемам формування технічної компетентності майбутніх 

учителів інформатики у вищому педагогічному навчальному закладі. Визначено зміст 

та структуру поняття «технічна компетентність». Розглянуто важливість 

навчання апаратних і системних програмних засобів сучасних ІКТ для вдосконалення 

системи навчання майбутніх учителів інформатики. 
Ключові слова: апаратні засоби, системні програмні засоби, зміст навчання, 

інформаційно-комунікаційні технології 
 
Лариса Йовенко 
Героїчне як найвищий вияв досконалості особистості 
У статті визначено вплив феномену героїчного на суспільну й індивідуальну 

свідомість. Встановлено зв’язок героїчного з людським ідеалом, що уособлює суб’єкт, 

який спроможний протистояти грандіозним і страхітливим явищам. Розглянуто 

зв’язок героїчного із іншими філософськими і літературознавчими категоріями: 

прекрасного, піднесеного тощо. Зроблено висновок, що героїчне є віддзеркаленням 

внутрішньої краси людини та спроможне перетворити приземкувате на піднесене, 

боротися з усім негативним. 
Ключові слова: героїчне, прекрасне, піднесене, людський ідеал, довершена 

особистість, естетичні категорії. 
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Дмитро Луп’як  
Інноваційні педагогічні технології у формуванні фахової компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання 
У статті проаналізовано основні інноваційні педагогічні технології формування 

фахової компетентності майбутніх учителів технологічної освіти, та розкрито їхнє 

значення у професійній діяльності педагога сучасної школи. 
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, педагогічні технології, технології 

навчання, фахова компетентність. 
 
Оксана Марущак, Яна Токарчук, Іванна Мотишена 
Метод проектів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій 
З метою формування технологічної культури, зокрема конструкторсько-
проектувальної та проектно-художньої, важливого значення набуває 

висококваліфікована підготовка майбутніх учителів технологій. Підвищенню 

проектної культури майбутніх учителів технологій може сприяти метод проектів. 

Оволодіння проектними методами виробляє вміння пов’язувати теорію з практичною 

діяльністю, розуміти значущість її застосування в конкретних умовах. Основними 

етапами проектно-технологічної діяльності є: організаційно-підготовчий, 

конструкторський, технологічний та заключний. Результатом проектування є 

модель виробу та комплект документації, що визначає його будову і містить 

необхідні для виготовлення, контролю й експлуатації цього виробу відомості. 

Проектна діяльність сприяє творчому розвитку особистості, формуванню творчих 

умінь, навичок, художнього та просторового мислення, відчуття гармонії, гарного 

смаку. 
Ключові слова: професійна підготовка вчителів, навчальний процес,  дизайн 

костюма, проектна технологія, швейний виріб, етапи проектно-технологічної 

діяльності.  
 
Олена Савицька 
Роль профільного навчання в досягненні професійної успішності та кар’єрного 

зростання учнів 
У статті розглядається важливість профільного та допрофільного навчання учнів 

середніх загальноосвітніх шкіл для досягнення професійної успішності та кар’єрного 

росту при виборі майбутньої професії. Профільне навчання розглядається як засіб 

диференціації та індивідуалізації навчання, коли за рахунок змін у структурі, змісті 

та організації освітнього процесу більш повно враховуються інтереси, схильності і 

здібності учнів, створюються умови для навчання старшокласників відповідно до 

їхніх професійних інтересів та намірів щодо продовження освіти. 
Ключові слова: профільне навчання, допрофільна підготовка, учні старших класів, 

професійне самовизначення. 
 
Ірина Савчук 
Безпека життєдіяльності школярів засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва 
У статті проаналізовані небезпеки, які виникають у житті школярів при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій і різних видів комп’ютерної 

техніки та розглянуто питання забезпечення безпеки життєдіяльності сучасної 

молоді засобами використання різних видів українського декоративно-ужиткового 

мистецтва на уроках трудового навчання та у позаурочний час. У дослідженні 

запропоновані шляхи залучення школярів до декоративно-ужиткового мистецтва. 
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Ключові слова: безпека життєдіяльності школярів, декоративно-ужиткове 

мистецтво, здоровий спосіб життя, небезпеки. 
 
Світлана Слупіцька 
Необхідність реалізації компетентнісного підходу в процесі організації 

педагогічної практики студентів коледжу 
У статті висвітлено різні точки зору зарубіжних та вітчизняних науковців щодо  

понять «компетенція» та «компетентність» як інтегральних характеристик 

особистості. Особлива увага приділяється проблемам формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців, важлива роль при цьому відводиться добре 

організованій педагогічній практиці, яка орієнтується на професійність, 

відповідальність, культуру, творчу ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх 

педагогів. Автором статті виокремлено складові професійної компетентності 

майбутніхпедагогів, визначено структурні компоненти компетентнісного підходу та 
обґрунтовано доцільність його використання під час  організації педагогічної  

практики студентів коледжу.  
Ключові слова: теоретична і практична підготовка майбутніх педагогів, педагогічні 

компетенції, компетентність, педагогічна практика, професійні уміння, 

компетентнісний підхід. 
 
Людмила Хоменко  
Особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках технологій  
В статті розглянуті питання особливостей ознайомлення учнів з виробництвом, 

обробкою, застосуванням текстильних волокон рослинного та тваринного 

походження, хімічних і штучних волокон, нетканих полотен, оздоблювальних 

матеріалів. Проведено аналіз досвіду роботи викладачів, що стосується даних тем, 

обґрунтовано мотиваційні можливості, виявлено цікаві прийоми та методи навчання.  
Ключові слова: текстильні волокна, текстильні матеріали, сучасне виробництво, 

оздоблення матеріалів, технологія виготовлення 
 
Григорій Цибулько, Вікторія Салогуб 
Теоретико-методологічний аналіз інноваційних методів навчання при вивченні 

предмета технології 
В даному дослідженні проаналізовано методичну, наукову та педагогічну літературу. 

Визначено інноваційні методи навчання, що впливають на засвоєння нового 

матеріалу, при вивченні предмета Технології. Дослідниками розглянуті запропоновані 

інноваційні методи навчання та складена коротка характеристика кожної з 

методик. Автори розкривають зміст основних інноваційних методів навчання при 

вивченні предмета Технології та розкривають їх сутність. 
Ключові слова: інноваційні методи навчання, синектика, дискусія, кейс-метод, метод 

портфоліо, метод проектів. 
 
Олена Ящук 
Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики: 

проблеми та перспективи 
У статті проводиться аналіз стану проблеми формування логічного мислення у 

молодших школярів на основі вивчення методики викладання математики; викладено 

рекомендації до розробки навчальних завдань, спрямованих на формування логічного 

мислення учнів початкової школи, а також обґрунтовано роль та значення діяльності 

вчителя на формування логічного мислення учнів при розв’язуванні задач. 
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Ключові слова: логічне мислення, розв’язування задач, початкова школа, навчальні 

завдання, молодші школярі. 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

Олена Голуб  
Психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів молодшого шкільного 

віку у позаурочний час 
У статті визначено психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів 

молодшого шкільного віку у позаурочний час, а саме: психологічні особливості в учнів 

молодшого шкільного віку, система позаурочної роботи початкової школи. 

Досліджено етапи розвитку учнів початкових класів. Охарактеризовано вікові 

особливості дітей молодшого шкільного віку. Окреслено структуру поведінки дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку. Розкрито основні завдання з виховання 

милосердя в учнів початкових класів. 
Ключові слова: психолого-педагогічні засади, виховання милосердя, молодший 

шкільний вік, позаурочний час. 
 
Світлана Зубчевська  
Сутнісні характеристики загальнокультурної компетентності як якості 

особистості 
У статті на основі аналізу наукових джерел розкрито важливість запровадження 

культурологічної моделі освіти, дотримання компетентнісного підходу в освітній 

діяльності. Розглянуто різні підходи до визначення сутності загальнокультурної 

компетентності, визначено характеристики її провідних ознак та основних 

складових. Встановлено, що загальнокультурна компетентність як інтегративна 

якість особистості передбачає володіння вміннями визначати та реалізовувати свою 

діяльність і поведінку з орієнтацією на кращі зразки загальної і національної 

культури, збагачення досвіду міжособистісної і соціокультурної взаємодії на засадах 

пізнання і толерантного ставлення до цінностей іншої культури. 
Ключові слова: культурологічна модель освіти, компетентність, культурні цінності, 

загальнокультурна компетентність. 
 
Віра Калабська 
Героїчний епос – як чинник формування партіотизму молодших школярів (друга 

половини ХІХ – початок ХХ століття) 
У статті розглядається формування патріотизму молодших школярів героїчним 

епосом у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Обґрунтовано, що посиленню 

патріотичних почуттів дітей молодшого шкільного віку сприяли історичні пісні та 

думи, до яких долучалися школярі у соціокультурному середовищі та початковій 

освіті. Автор досліджує історико-педагогічну думку на сторінках українських 

часописів початку ХХ ст. стосовно використання зразків української усної народної 

словесності у початковій школі. 
Ключові слова: патріотизм, український фольклор, історичні пісні, думи, молодші 

школярі, читанка, дитячий часопис. 
 
Віктор Короленко  
Основні підходи щодо рішення проблеми морального виховання дітей шкільного 

віку 
У статті аналізуються наукові дослідження, які підтверджують необхідність 
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взаємодії і найбільш ефективні способи співпраці між сім’єю і школою в процесі 

морального виховання школярів. Підкреслюється ефективність спільного 
скоординованого педагогічного впливу на дітей з боку цих двох інститутів виховання. 
Вказується на важливість уміння вчителів спілкуватися з дітьми і їх батьками, а 

також уміло і тактовно використовувати свої знання і навики в процесі морального 
формування підростаючої особистості, з врахуванням її вікових і індивідуальних 
особливостей. 
Ключові слова: мораль, спілкування, поведінка, цінність, виховання. 
 
Алла Лопухівська  
Особливості розвитку комунікативної компетентності учнів сільської школи у 

середовищі освітнього округу 
У статті висвітлено змістове наповнення ключових понять проблеми, визначено 
особливості компетентнісного підходу, обґрунтовано суттєві характеристики 

комунікативної компетентності учнів сільської школи. З’ясовано місце принципу 
диференційованого та індивідуального підходу до здійснення навчального процесу в 
сільській школі та завдання вчителя в організації навчально-виховного процесу, що 
сприяють самореалізації і самовизначенню особистості. 
Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, сільська школа. 
 
Андрій Семенов  
Відповідальність як особистісна лідерська якість молодшого школяра 
У дослідженні подано результати теоретичного аналізу класифікації існуючих 
підходів до виховання відповідальності як особистісної лідерської якості учнів 

молодших класів. Виконана систематизація цих підходів. Визначено чинники, що 
впливають на процес виховання відповідальності, та проаналізовано види діяльності, 
при яких відбувається її розвиток. Зауважено на внеску у розвиток цих підходів 
дослідників різних країн. 
Ключові слова: відповідальність, лідер, виховання, розвиток, гра. 
 

ВИХОВНА РОБОТА 

Жанна Стельмашук 
Проблема виховання свідомої дисципліни у педагогічній спадщині Е. І. Моносзона 
У статті здійснюється цілісний аналіз педагогічної спадщини Е. Моносзона з 
проблеми формування шкільної дисципліни. Виокремлено аспекти проблеми виховання 
свідомої дисципліни, висвітлені ним на сторінках провідних педагогічних журналів 

«Советская педагогіка» (1946) та «Народное образование» (1947). Схарактеризовано 
погляди педагога на сутність та методи виховання дисциплінованості учнів, його 
рекомендації щодо застосування окремих методів виховання свідомої дисципліни учнів 
у процесі навчання. Розкрито особливості формування переконань і навичок свідомої 

дисципліни учнів. Виокремлено причини слабкої дисципліни учнів. Обгрунтовно 
передумови ефективності виховання свідомої дисципліни учнів у 1943–1954 рр. 
Проаналізовано залежність рівня дициплінованості учнів від особливостей організації 

навчального процесу у школі та особистості учителя. 
Ключові слова: дисципліна, свідома дисципліна, дисциплінованість, учні, навчальний 
процес, методи виховання , педагогічна спадщина. 
 
Тетяна Федорченко 
Формування просоціальної поведінки молодших школярів у контексті 

профілактики негативних проявів у поведінці 
У статті обґрунтовано особливості формування просоціальної поведінки молодших 
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школярів у контексті профілактики негативних проявів у поведінці. Проаналізовано 

найбільш ефективні і результативні форми, методи, прийоми, а саме: комбіноване 
використання елементів тренінгових (інтерперсональних умінь, розв’язання проблем, 
сприймання соціальних ситуацій, послаблення стресу) та терапевтичних технік 

(аут-казко-ігро-терапія), класичних дидактичних методів: бесіди, дидактичні ігри, 
нестандартні уроки. 
Ключові слова: просоціальна поведінка, девіантна поведінка, молодші школярі, ігрові 

форми роботи, комбіновані уроки. 
 
Світлана Штремель 
Естетичне виховання дошкільників засобами музичного мистецтва 
У статті порушується проблема естетичного виховання дошкільників засобами 

музичного мистецтва. Автор обґрунтовує та описує напрями діяльності, необхідні 

для цього процесу. Серед них: навчання співу, слухання музики, навчання музично-
ритмічним рухам, гра на інструментах. Важлива увага приділяється підбору 

музичного репертуару та особливостям роботи музичного керівника під час 

організації та проведення музичних занять. 
Ключові слова: естетичне виховання, музичне виховання, музичне заняття, 

дошкільники. 
 
Тамара Яценко  
Профілактика наркоманії серед дітей підліткового віку 
У статті висвітлено ряд суперечностей щодо профілактики наркоманії серед дітей 

підліткового віку; виявлено фактори впливу на формування особистості підлітка. 

Розкрито провідні напрямки роботи соціального педагога з підлітками та їх 

батьками; виокремлено важливі умови профілактики наркоманії; обґрунтовано 

методи роботи з підлітками та форми роботи з батьками; визначено складові 

готовності педагога до роботи з профілактики наркоманії серед учнів. 
Ключові слова: підлітки, наркоманія, профілактика, соціально-педагогічні умови. 
 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

Лідія Гуцуляк 
Становлення й розвиток партнерства школи та сім’ї (на прикладі Сполучених 

Штатів Америки) 
У статті розкрито особливості становлення й розвитку партнерства школи та 

сім’ї на прикладі Сполучених Штатів Америки. Розглянуто  зміст та провідні 

напрями реалізації цього партнерства, яке пройшло шлях від встановлення контролю 

з боку батьків за визначенням змісту навчання, диференціації функцій школи і сім’ї до 

залучення батьків до управління школою на засадах соціального партнерства – 
взаємної довіри, відповідальності, задоволення взаємних очікувань щодо навчальних 

успіхів дітей; розширення сфер участі батьків у життєдіяльності навчальних 

закладів. 
Ключові слова: партнерство, школа, сім’я, вчителі, батьки, Сполучені Штати 

Америки. 
 
Тетяна Єжова  
Проблема забезпечення прав дітей у теорії та історії педагогіки  
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) 
У статті проаналізовано погляди вітчизняних педагогів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

на можливість та необхідність забезпечення прав дітей; висвітлено логіку розвитку 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 52, 2015 

 321 

поняття «права дитини». Показано, що питання забезпечення прав дітей 

розглядалося у досліджуваний період у двох аспектах: 1) у зв’язку із необхідністю 

захисту дітей від несприятливих зовнішніх умов та розвитку особистості дитини; 

2) у зв’язку з організацією в школах учнівського самоврядування. Зроблено висновок 

про те, що кінець ХІХ – початок ХХ ст. є періодом зародження педагогічної ідеї 

забезпечення прав дітей. 
Ключові слова: права дітей, захист дітей, забезпечення прав. 
 
Тетяна Капітова  
Проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів у системі вищої освіти 

США у період з кінця 18 століття до початку 20 століття 
У статті було досліджено історичні проблеми, які спіткали педагогічну освіту 

Сполучених Штатів Америки з кінця 18 століття і до початку 20 століття. 

Виокремлено декілька проблем, що залишаються актуальними і у 21 столітті. 

Вважаючи 19 століття одним з основних у сфері формування освіти загалом, і 

педагогічної освіти, зокрема, нами зазначено, що проблема недостатньої кількості 

кваліфікованих вчителів і проблема стандартизації вищої освіти не тільки є 

актуальними у сьогоденні, але саме ними займається влада на федеральному рівні. 
Ключові слова: держава-лідер, колоніальний період, Дамська школа, нормальна 

школа, Вчительський Інститут, Американський Інститут Викладання, 

суперінтендант.  
 
Валентина Кушнір 
Шляхи реалізації ідеї профілізації шкільництва в період УНР 
У статті охарактеризовано шляхи впровадження профільного навчання в 

українському шкільництві в період Центральної Ради та Гетьманату. Визначено, що 

у період Центральної Ради та Гетьманату українське шкільництво зазнало незначних 

змін. Суттєві зміни торкнулися навчальних планів середньої школи УНР. У період 

Гетьманату було ухвалено нові навчальні плани для класичних гімназій і реальних 

шкіл. Відповідно до них загальна середня школа мала 8 класів (4+4). Старші 4 класи 

цієї школи мали відділи: класичний, реальний, філологічний. Зберігалися старі назви 

середніх шкіл: гімназія та реальна школа.  
Ключові слова: класична гімназія, реальне училище, навчальні плани. 
 
Євгенія Процько  
Характерні особливості професійної педагогічної освіти Бельгії 
Сучасні євроінтеграційні процеси вбачають створення інтелектуального та 

полікультурного суспільства за допомогою стандартизованої демократичної 

системи професійної освіти. У статті проаналізовано систему професійної 

педагогічної освіти Бельгії, оскільки ця країна може стати прикладом в організації 

та реформуванні педагогічної підготовки вчителів на європейському просторі. Автор 

також визначає особливості професійної підготовки фахівців освіти, які ставлять 

країну на високий рівень організації освіти.  
Ключові слова: професійна підготовка вчителів, професійна педагогічна освіта, 

фламандськомовна спільнота, навчальний курс, університетський коледж. 
 
Галина Фещенко 
Краєзнавчий контекст змісту шкільної освіти (20−30-ті роки ХХ століття) 
У статті розкрито ознаки нової єдиної трудової школи; з’ясовано один із провідних 

принципів навчання і виховання − краєзнавчий; представлено особливості розробки, 
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запровадження та використання комплексних навчальних програм у загальноосвітніх 

навчальних закладах України; проаналізовано різні підходи до побудови краєзнавчого 

змісту шкільної освіти в Україні у 20–30-х роках ХХ століття.  
Ключові слова: шкільне краєзнавство, комплексні навчальні програми, краєзнавча 

робота, навчально-виховний процес. 
 
Дар’я Хрипун  
Особливості шкільної дисципліни в педагогічній творчості (доктрині) 

В. Сиповського 
З’ясовано сутність поняття «шкільна дисципліна», досліджено, що вихователь 

насамперед має розуміти дитячий світ, дбати не про дисципліну, як таку, а про 

правильний виховний вплив на школярів. Встановлено, що чим більше правил, тим 

більше непосидючим учням хочеться їх порушити, перетворюючи це у забавку. 

Висвітлено значення естетичного виховання у розвитку особистості. Відмічено 

важливість зайняття гімнастикою, іграми та ручною працею,  вказано на 

особливості досягнення задовільних результатів при залученні досвідчених педагогів. 
Ключові слова: шкільна дисципліна, фізичні вправи, рухливі ігри. 
 

Людмила Цибулько  
Отто Шейбнер та його внесок у розвиток трудової школи 
Стаття присвячена відомому німецькому педагогу-реформатору Отто Шейбнеру. 

Педагогічна діяльність Шейбнера мала великий вплив на розвиток системи освіти 

Німеччини. Його вважали теоретиком школи Гаудіга, а школа Гаудіга вважалася 

центром німецької реформаторської педагогіки. Шейбнер був одним з фундаторів 

принципу «вчити вчитися». В статті розглядається зміст педагогічної діяльності 

Шейбнера. Аналізується його внесок у розвиток шкільної педагогіки Німеччини. 
Ключові слова: реформаторська педагогіка, трудова школа, самостійна діяльність, 

особистість учня, вільна трудова діяльність. 
 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Валентина Варава 
До питання визначення понять дистанційної освіти 
Автор статті досліджує поняттійно-категоріальний апарат дистанційного 

навчання та дистанційної освіти в науковому та історичному аспектах. Аналіз 

сучасної наукової та методичної літератури, українських та закордонних джерел 

інформації, дозволяє зробити висновок про відсутність єдиних підходів до визначення 

понять, пов’язаних з дистанційним навчанням. Поняття «відкрита освіта», 

«дистанційна освіта»,  «дистанційне навчання», «електронне навчання» (E-learning) 
та суміжні поняття: «відкрита освіта», «незалежна освіта», «кореспондентська 

освіта», «самостійна освіта», навчання з опорою на технічні засоби тощо, мають 

різні трактування.  
Ключові слова: педагогічні інновації, дистанційне навчання, дистанційна освіта, 

відкрита освіта, незалежна освіта, онлайн освіта, електронне навчання, Е-learning. 
 
Олена Виноградова 
Організація діяльності бібліотеки для юнацтва: традиції та інновації  
У статті висвітлюються питання організації діяльності сучасних бібліотечних 

закладів, що здійснюють інформаційне забезпечення юнацтва та молоді. Окреслено 
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специфіку інформаційних потреб молоді, а також наявні у бібліотеці для юнацтва 

ресурси та інструментарій для забезпечення цих потреб. Визначено систему заходів, 

що сприяють залученню молоді до бібліотек. 
Ключові слова: бібліотека для юнацтва, молодь, інформаційне забезпечення, 

інноваційні методи.  
 
Анна Манжула  
Сучасний вчитель музики: стратегії пошуку освітніх Інтернет-ресурсів 
Сучасний вчитель використовує Інтернет для пошуку освітнього контенту власних 

уроків. Ця можливість є особливо актуальною для вчителя музики сільської 

місцевості через брак спеціальної літератури та музичних інструментів. Автор 

пропонує рекомендації щодо ефективного пошуку ресурсів Інтернет для вчителя 

музичного мистецтва. Загалом, вони націлюють педагога на запобігання 

інформаційного перевантаження, пошуку ресурсів на спеціалізованих сайтах, 

активного ставлення до публікації власних наробок в Інтернеті, повазі до творчого 

вкладу інших авторів. 
Ключові слова: Інтернет-ресурси, пошук, вчитель музики. 
 
Раїса Пріма  
Освітні можливості проектних технологій як форми контекстного навчання  

майбутнього професійно мобільного фахівця початкової освіти 
У статті висвітлюються деякі аспекти освітніх можливостей проектних 

технологій (методу проектів) як засобу активізації професійної мобільності 

студентів, збагачення досвіду їхньої творчої педагогічної діяльності з позицій 

контекстного навчання майбутнього вчителя початкової школи. Акцентується увага 

на тому, що проектне навчання не тільки заохочує та посилює усвідомлене навчання 

студентів, розширює сферу суб’єктності у процесі самовизначення, творчості й 

конкретної участі щодо самостійного конструювання своїх знань, розвитку 

критичного і творчого мислення, але й орієнтує на зміст майбутніх професійних дій. 
Ключові слова: проектні технології, контекстне навчання, професійно мобільний 

фахівець, початкова освіта, творча професійна діяльність.  
 
Сергій Карасєвич 
Змістова характеристика понять «фізичне виховання» та «фізична культура» 
У статті здійснено аналіз понять «фізичне виховання» та «фізична культура». 

Дефініцію «фізичне виховання» розглядаємо як багатогранно організований на базі 

освітніх установ процес, що спрямований на гармонійний розвиток особистості 

(фізичних сил, форм і функцій людського організму, здоров’я) засобами фізичних 

вправ, спорту, силами природи, гігієнічними факторами. Фізичну культуру розуміємо 

як процес і результат діяльності людини по перетворенню своєї фізичної (тілесної) 

природи; як сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства, що 

створюються і використовуються ним для фізичного вдосконалення людей. Розкрито 

їх подібність, яка полягає у тому, що вони відображають процес, який спрямований 

на гармонійний розвиток особистості. Доведено їх відмінності. Так, «фізичне 

виховання» апелює до дієвої сторони засобами фізичних вправ, спорту, силами 

природи, гігієнічними факторами, «фізична культура», насамперед, до ціннісної 

сфери розвитку особистості.  
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, фізкультурне виховання, 

спортивне виховання. 
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АННОТАЦИИ 

 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Людмила Бирюк 
Ретроспектива формирования коммуникативной компетентности будущего 

учителя в процессе профессиональной подготовки 
В статье осуществлён исторический анализ становления профессиональной 
подготовки будущего учителя в русле коммуникативного и компетентностного 
подходов, в частности, генезис формирования коммуникативной компетентности в 

педагогике, дидактике и лингводидактике высшей школы. С целью анализа проблемы 
профессиональной подготовки учителя определены такие периоды: 60–70-е гг., 70–

80-е гг. (предкоммуникативный период); 80–90-е гг.  начало ХХІ в. 

(коммуникативный период); 2000–2011-е гг. ХХІ в. (коммуникативно-
компетентностный период). 
Ключевые слова: формирование, будущий учитель, коммуникативная 
компетентность, профессиональная подготовка. 
 
Марина Бутырина, Алексей Лопата 
Подготовка будущих учителей трудового обучения к созданию и использованию 

учебных презентацый 
В статье уточнено понятие «учебная презентация», рассмотрены дидактические 
особенности структурирования материала для создания учебной презентации, 
выделено методические требования к порядку создания учебной презентации, 

исследованы этапы подготовки мультимедийной учебной презентации и особенности 
использования учебных презентаций на уроках трудового обучения, обозначено 
требования, которые повышают эффективность учебных презентаций, освещены 

преимущества программы Impress программного пакета LibreOffice для создания 
учебных презентаций.  
Ключевые слова: мультимедиа, учебная презентация, визуализация, программные 
средства. 
 
Надежда Вовк 
Модель профессиональной подготовки будущего учителя технологий к 

формированию культуры потребления в учащихся общеобразовательной школы 
В статье обоснованы особенности моделирования профессиональной подготовки 
будущего учителя технологий к формированию культуры потребления у учащихся 

общеобразовательной школы, раскрыто содержание, цели и структуру подготовки 
будущего учителя технологий к формированию культуры потребления у учащихся. 
Установлены педагогические условия формирования указанных умений и навыков, 
определён конечный результат реализации модели профессиональной подготовки 

учителей технологий с обязательным учётом комплекса знаний о потребительской 
культуре. 
Ключевые слова: модель, моделирование, подготовка будущего учителя технологий, 

модель подготовки будущего учителя технологии к формированию у учащихся 
культуры потребления. 
 
Наталия Дубовая 
Формирование готовности будущего учителя технологий к обучению учащихся 

основам дизайна в процессе проектирования изделий 
В статье обоснована важность дизайнерской подготовки будущего учителя 
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технологии, которая имеет целостный характер, что обеспечивается 

формированием у студентов знаний о процессе проектирования изделий. В 
подготовке будущего учителя технологии необходимо определение объема 
дизайнерских знаний и умений для процесса проектирования изделий. 
Ключевые слова: дизайн, художественное конструирование, процесс проектирования 
изделий, композиция. 
 
Ольга Комар  
Проблема готовности будущих учителей физического воспитания к внеклассной 

работе с младшими школьниками 
В статье раскрывается проблема готовности будущих учителей физического 

воспитания к внеклассной работе с младшими школьниками, кратко представлено 

особенности підготовки будущих учителей физического воспитания организовывать 

и проводить внеклассную работу с младшими школьниками. Подчеркиваются 

факторы, которые способствуют успешной педагогической деятельности, выделяя 

особенную роль профессиональной подготовке учителя физического воспитания. 
Ключевые слова: готовность, підготовка, учителя физического воспитания, младшие 

школьники. 
 
Владимир Король, Александра Кармазина, Наталия Шоробура 
Методические аспекты процесса подготовки учителя технологий к 

формированию в учащихся системы знаний о современном аграрном производстве 
Предметная разобщенность порождает определенные трудности в формировании 

целостного профессионального мышления будущего педагога в целом и учителя 

технологий в частности. Эту проблему можно решить путем внедрения в учебный 

процесс интеграции знаний. Методический аспект интеграции знаний по аграрному 

производству реализуется путем построения системы теоретических знаний о 

технологии и технике современного аграрного производства на основе естественно-
научных знаний; установления необходимого уровня знаний по каждой теме курса; 

определения для каждой темы учебного курса конкретных методов, форм и средств 

обучения; определения общей логической последовательности представления 

учебного материала. Согласованное преподавания основ аграрного производства на 

интеграционной основе укрепляет целостность учебно-познавательной 

деятельности студентов, способствует более глубокому усвоению учебного 

материала по основам аграрного производства. 
Ключевые слова: учитель технологий, аграрное производство, система знаний, 

методические аспекты, методы обучения. 
 
Юлия Кулинка 
Подготовка студентов к проведению виртуальных экскурсий на уроках трудового 

обучения (технологии) 
В статье обоснована сущность подготовки будущего учителя технологий к 

проведению виртуальных экскурсий среди учеников на уроках трудового  обучения 

(технологии), раскрыты особенности организации и проведения учебных виртуальных 

экскурсий, планирования виртуальной экскурсии, отличительные особенности 

данного урока и подготовка отчета виртуальной экскурсии по трудовому обучению 

(технологии). 
Ключевые слова: экскурсия, виртуальная экскурсия, виртуальный музей, 

мультимедийная виртуальная экскурсия, планирование виртуальной экскурсии, 

дневник виртуальной экскурсии. 
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Николай Курач 
Художественно-проектная подготовка учителей технологий в контексте 

современных проблем трудового обучения 
Характеризируется  сущность современных проблем технологического образования в 

целом и проблем трудового обучения в общеобразовательных учебных заведениях 

нашего государства, в частности. Акцентируется внимание на необходимости 

пересмотра подходов к подготовке учителей технологий. Обосновывается важность 

обеспечения художественно-проектной составляющей подготовки студентов – 
будущих учителей в высших педагогических учебных заведениях. Определяются и 

обосновываются структурные составляющие модели художественно-проектной 

подготовки будущих учителей технологий. 
Ключевые слова: технологическое образование, трудовое обучение, будущие учителя 

технологий, подготовка учителей, художественно-проектная подготовка учителей 

технологий. 
 
Марина Марко 
Когнитивный компонент структуры математической компетентности 

будущего учителя начальных классов 
Статья посвящается проблеме формирования математической компетентности 

будущих учителей начальных классов. Раскрыты особенности когнитивного 

компонента, как одной из составляющих структуры математической 

компетентности, что характеризует соответственно теоретическую готовность 

к педагогической деятельности (преподавание математики в начальной школе) и 

обеспечивает достижение высоких результатов по изучению математики в 

начальных классах. 
Ключевые слова: математическая компетентность, профессиональная 

деятельность, когнитивный компонент. 
 

Дана Матяшова  
Естественнонаучная подготовка как составляющая современной 

профессиональной подготовки будущих учителей трудового обучения 
В статье на основе тщательного анализа учебных планов подготовки будущих 

учителей трудового обучения и учителей технологий раскрыты особенности 

формирования их содержания естественнонаучной подготовки на современном 

этапе развития страны. Определены этапы осуществления профессиональной и 

естественнонаучной подготовки учителей трудового обучения и закономерности 

естественнонаучной подготовки учителей технологий на современном этапе их 

профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: учитель трудового обучения; профессиональная подготовка 

учителя; естественнонаучная подготовка; содержание профессиональной 

подготовки учителя трудового обучения. 
 
Леонид Оршанский 
Профессиональный развитие и формирование профессионального имиджа 

будущего учителя технологий в учебно-профессиональной деятельности 
В статье выделены основные факторы профессионального развития и формирования 

профессионального имиджа будущего учителя технологий. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы по инновационному обучению и 

образовательной практики охарактеризованы направления и технологии реализации 

процесса профессионального развития и формирования у студентов 
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профессионального имиджа в условиях учебно-профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональный имидж, учебно-
профессиональная деятельность, будущий учитель технологий. 

 
Ольга Рогозина 
Подготовка будущих учителей технологий к использованию исследовательских 

технологий 
В статье рассматриваются основные походы подготовки будущих учителей 

технологий к организации и управлению учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. Раскрыто основные элементы организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, виды представления результатов исследовательской 

деятельности учащихся, типы проектов и их структура, требования к учителю 

технологий, которые предъявляются для применения в педагогической деятельности 

в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях. 
Ключевые слова: организация учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

подготовка будущего учителя технологий, исследовательская образовательная 

технология, типы проектов, управление. 
 
Наталия Синицкая  
Профессиональная подготовка будущих учителей математики к 

дифференцированному обучению учащихся школ сельской местности 
В статье представлен анализ современного состояния проблемы профессиональной 

подготовки будущих учителей математики к дифференцированному обучению 

учащихся школ сельской местности. Обнаружены сложности субъективного 

характера, связанные с личностью учителя, его подготовленностью к решению 

проблем дифференциации и индивидуализации, пониманием и принятием новых 

парадигм обучения; педагогические факторы и отношения, необходимые для 

дальнейших экспериментальных исследований. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель математики, 

дифференцированное обучение. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Мария Беликова 
Дидактические системы трудовой политехнической подготовки учащихся 
В статье раскрывается понятие дидактической системы трудового обучения и 

характеристика основных систем (предметная, операционная, предметно-
операционная, операционно-предметная). Рассмотрено обобщенную модель 

образования на основе структурного построения основных дидактических систем 

трудового обучения. Проанализировано строение прогностической модели 

полиструктурной дидактической системы трудовой политехнической подготовки 

учащихся. 
Ключевые слова: система трудового обучения, политехническая подготовка, 

содержание трудовой подготовки. 
 
Людмила Данник 
Иформационно-коммуникационные технологии как инновационное средство 

профессиональной подготовки учителя технологий 
В статье рассматривается актуальный вопрос по разработке инновационных 

технологий обучения в высшем образовании, которые используют компетентный 
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подход и обеспечивают качественную подготовку будущих специалистов. На 

конкретном примере рассматривается методика, которая позволяет 

активизировать процесс преподавания в профессиональной подготовке учителей 

технологий, повышает интерес к дисциплине, развивает творческие способности, 

позволяет достичь более глубокого понимания учебного материала, приучает 

работать в команде, то есть позволяет оптимизировать процесс обучения в целом и 

реализовать принцип деятельностной направленности, как составляющей 

гуманизации обучения. 
Ключевые слова: инновационные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, мультимедийная презентация, активные методы. 
 
Мария Дольме 
Электронные образовательные ресурсы как составляющая электронного учебно-
методических комплексов в подготовке будущих учителей технологий 
В статье рассматриваются возможности использования электронного учебно-
методического комплекса в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей технологий. Подчеркнута необходимость активного внедрения 

компетентностного подхода в образовательный процесс. Сосредоточено внимание 

на целесообразности использования электронных образовательных ресурсов в 

условиях модернизации образования. Определены основные составляющие 

архитектуры электронных образовательных ресурсов. Выделены важные 

направления использования электронных образовательных ресурсов в учебно-
воспитательном процессе. В статье уточнено сущность термина «информация» в 

формировании архитектуры электронных образовательных ресурсов. Определены 

формы существования информации. Рассмотрена специфика создания и применения 

электронного учебно-методического комплекса в процессе подготовки специалистов 

образовательной области «Технологии». 
Ключевые слова: будущие учителя технологий, информация, электронные 

образовательные ресурсы, электронный учебно-методический комплекс, 

профессиональная подготовка. 
 
Оксана Жмуд  
Формирование технической компетентности будущих учителей информатики в 

процессе изучения курса «архитектура компьютера и конфигурации 

компьютерных систем» 
Статья посвящена проблемам формирования технической компетентности будущих 

учителей информатики в высшем педагогическом учебном заведении. Определено 

содержание и структуру понятия «техническая компетентность». Рассмотрены 

важность обучения аппаратных и системных программных средств современных 

ИКТ для совершенствования системы обучения будущих учителей информатики. 
Ключевые слова: аппаратные средства, системные программные средства, 

содержание обучения, информационно-коммуникационные технологи 
 
Лариса Йовенко 
Героическое как наивысшее проявление совершенной личности 
В статье определено влияние феномена героического на общественное и 

индивидуальное сознание. Установлена связь возвышенного и героического с 

человеческим идеалом, олицетворяющим субъект, способный противостоять 

грандиозным и ужасающим явлениям. Рассмотрена связь героического с другими 

философскими и литературоведческими категориями: прекрасного, возвышенного. 
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Сделан вывод, что героическое является отражением внутренней красоты человека 

и способно превратить приземистое в возвышенное, бороться со всем негативным. 
Ключевые слова: героическое, прекрасное, возвышенное, человеческий идеал, 

совершенная личность, эстетические категории. 
 
Дмитрий Лупьяк  
Инновационные педагогические технологии в формировании профессиональной 

компетентности будущих учителей трудового обучения 
В статье проанализированы основные инновационные педагогические технологи 

формирования профессиональной компетентности будущих учителей 

технологического образования, и раскрыто их значение в профессиональной 

деятельности педагога современной школы. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, педагогические 

технологии, технологии обучения, профессиональная компетентность. 
 
Оксана Марущак, Яна Токарчук, Иванна Мотишена 
Метод проектов в профессиональной подготовке будущих учителей технологий 
С целью формирования технологической культуры, в частности конструкторско-
проектировочной и проектно-художественной, важное значение приобретает 

высококвалифицированная подготовка будущих учителей технологий. Повышению 

проектной культуры будущих учителей технологий может способствовать метод 

проектов. Овладение проектными методами вырабатывает умение связывать 

теорию с практической деятельностью, понимать значимость ее применения в 

конкретных условиях. Основными этапами проектно-технологической деятельности 

являются: организационно-подготовительный, конструкторский, технологический и 

заключительный. Результатом проектирования является модель изделия и комплект 

документации, который определяет его строение и содержит необходимые для 

изготовления, контроля и его эксплуатации сведения. Проектная деятельность 

способствует творческому развитию личности, формированию творческих умений, 

навыков, художественного и пространственного мышления, ощущение гармонии, 

хорошего вкуса. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей, учебный процесс, дизайн 

костюма, проектная технология, швейное изделие, этапы проектно-технологической 

деятельности. 
 
Елена Савицкая 
Роль профильного обучения в достижения профессиональной успешности и 

карьерного роста учащихся 
В статье рассматривается важность профильного и допрофильного обучения 

учащихся средних общеобразовательных школ для достижения профессиональной 

успешности и карьерного роста при выборе будущей профессии. Профильное 

обучение рассматривается как средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создаются условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 
Ключевые слова: профильное обучение, допрофильная подготовка, учащиеся старших 

классов,  профессиональное самоопределение. 
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Ирина Савчук 
Безопасность жизнедеятельности школьников средствами декоративно-
прикладного искусства 
В статье проанализированы опасности, которые возникают в жизни школьников при 

использовании информационно-коммуникативных технологий и различных видов 

компьютерной техники, а также описана возможность обеспечения безопасности 

жизнедеятельности современной молодежи способом использования различных видов 

украинского декоративно-прикладного искусства на уроках трудового обучения и в 

позаурочное время. В исследовании предложены способы привлечения школьников к 

изучению декоративно-прикладного искусства. 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности школьников, декоративно-
прикладное искусство, здоровый образ жизни, опасности. 
 
Светлана Слупицкая 
Необходимость реализации компетентностного подхода в процессе организации  

педагогической практики студентов колледжа 
В статье представлены различные точки зрения зарубежных и отечественных 

ученых по поводу понятий «компетенция» и «компетентность» как интегральных  

характеристик личности. Особенное внимание уделяется проблемам формирования 

профессиональной компетентности будущих специалистов, важная  роль при этом  

отводится хорошо организованной педагогической практике, ориентирующейся на 

профессиональность, ответственность, культуру, творческую инициативу, 

самостоятельность, мобильность будущих педагогов. Автором статьи выделены 

составляющие профессиональной компетентности будущих специалистов, 

определены структурные компоненты компетентностного подхода, обоснована 

целесообразность его использования в процессе организации  педагогической 

практики студентов  колледжа. 
Ключевые слова: теоретическая  и  практическая  подготовка будущих педагогов, 

педагогические компетенции, компетентность, педагогическая практика, 

профессиональные умения, компетентностный подход. 
 
Людмила Хоменко  
Особенности преподавания текстильное материаловедение на уроках технологий 
В статье рассмотрены вопросы особенностей ознакомления учащихся с 

изготовлением, обработкой, использованием текстильных волокон растительного и 

животного происхождения, химических и искусственных волокон, нетканых полотен, 

отделочных материалов. Проведен анализ опыта работы преподавателей,  что 

касается данных тем, обоснованы мотивационные возможности,  выявлены 

интересные приемы и методы обучения.  
Ключевые слова: текстильные волокна, текстильные материалы, современное 

производство, отделка материалов, технология изготовления. 
 
Григорий Цибулько, Виктория Салогуб 
Теоретико-методологический анализ инновационных методов обучения при 

изучении предмета технологии 
В данном исследовании проанализировано методическую, научную и педагогическую 

литературу. Определены инновационные методы обучения, которые влияют на 

усвоение нового материала, при изучении предмета Технологии. Исследователями 

рассмотрены предложенные инновационные методы обучения и составлена краткая 

характеристика каждой из методик. Авторы раскрывают содержание основных 
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инновационных методов обучения при изучении предмета Технологии и раскрывают 

их сущность. 
Ключевые слова: инновационные методы обучения, синектика, дискуссия, кейс-
метод, метод портфолио, метод проектов. 
 
Елена Ящук 
Формирование логического мышления младших школьников на уроках 

математики: проблемы и перспективы 
В статье проводится анализ проблемы формирования логического мышления у 

младших школьников на основе изучения методики преподавания математики; 

изложены рекомендации к разработке учебных задач, направленных на формирование 

логического мышления учащихся начальной школы, а также обоснована роль и 

значение деятельности учителя на формирование логического мышления учащихся 

при решении задач.  
Ключевые слова: логическое мышление, решение задач, начальная школа, учебные 

задания, младшие школьники. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Елена Голуб  
Психолого-педагогические основы воспитания милосердия у  учащихся младшего 

школьного возраста во внеурочное время 
В статье определены психолого-педагогические основы воспитания милосердия у 

учащихся младшего школьного возраста во внеурочное время, а именно: 

психологические особенности учащихся младшего школьного возраста, система 

внеурочной работы начальной школы. Исследовано этапы развития учеников 

младшего школьного возраста. Охарактеризовано возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. Определена структура поведения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Раскрыты основные задания по воспитанию 

милосердия у учеников начальных классов. 
Ключевые слова: психолого-педагогические основы, воспитание милосердия, младший 

школьный возраст, внеурочное время. 
 
Светлана Зубчевская  
Сущностные характеристики общекультурной компетентности как качества 

личности 
В статье на основе анализа научных источников раскрыта важность внедрения 

культурологической модели образования, соблюдения компетентностного подхода в 

образовательной деятельности. Рассмотрены различные подходы к определению 

сущности общекультурной компетентности, определены характеристики ее главных 

признаков и основных составляющих. Установлено, что общекультурная 

компетентность как интегративное качество личности предусматривает овладение 

умениями определять и реализовывать свою деятельность и поведение с ориентацией 

на лучшие образцы общей и национальной культуры, обогащение опыта 

межличностного и социокультурного взаимодействия на основе познания и 

толерантного отношения к ценностям другой культуры. 
Ключевые слова: культурологическая модель образования, компетентность, 

культурные ценности, общекультурная компетентность. 
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Вера Калабская 
Героический эпос – как фактор формирования патриотизма младших 

школьников (вторая половина ХІХ – начало ХХ века) 
В статье рассматривается формирование патриотизма младших школьников 

героическим эпосом во второй половине XIX – начале ХХ в. Обосновано, что усилению 

патриотических чувств детей младшего школьного возраста способствовали 

исторические песни и думы, к которым приобщались школьники в социокультурной 

среде и начальном образовании. Автор исследует историко-педагогическую мысль на 

страницах украинских журналов начала ХХ в. Относительно использованию образцов 

украинской устной народной словесности в начальной школе. 
Ключевые слова: патриотизм, украинский фольклор, исторические песни, думы, 

младшие школьники, книга для чтения, детский журнал. 
 
Виктор Короленко  
Основные подходы к решению проблемы нравственного воспитания детей 

школьного возраста 
В статье анализируются научные исследования, подтверждающие необходимость 

взаимодействия и наиболее эффективные способы сотрудничества между семьей и 

школой в процессе морального воспитания школьников. Подчеркивается 

эффективность совместного скоординированного педагогического влияния на детей 

со стороны этих двух институтов воспитания. Указывается на важность умения 

учителей общаться с детьми и их родителями, а также умело и тактично 

использовать свои знания и навыки в процессе морального формирования 

подрастающей личности, с учетом её возрастных и индивидуальных особенностей. 
Ключевые слова: мораль, общение, поведение, ценность, воспитание. 
 
Алла Лопуховская  
Особенности развития коммуникативной компетентности учащихся сельской 

школы в среде образовательных округов 
В статье определено содержательное наполнение ключевых понятий проблемы, 

определены особенности компетентносного подхода, выявлены существенные 

характеристики коммуникативной компетентности учеников сельской школы. 

Определены место принципа диференцированного и и ндивидуального похода к 

осуществлению учебного процесса в сельской школе.задачи учителя в организации 

учебно-воспитательного процесса, способствующего самореализации и 

самоопределению личности. 
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, сельская 

школа. 
 
Андрей Семенов  
Ответственность как личностное лидерское качество младшего школьника 
В исследовании представлены результаты теоретического анализа классификации 
существующих подходов к воспитанию ответственности как личностного 

лидерского качества учеников младших классов. Выполнена систематизация этих 

подходов. Определены факторы, влияющие на процесс воспитания ответственности, 

и проанализированы виды деятельности, при которых происходит ее развитие. 

Отмечен вклад исследователей разных стран в развитие этих подходов. 
Ключевые слова: ответственность, лидер, воспитание, развитие, игра. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Жанна Стельмашук 
Проблема воспитания сознательной дисциплины у педагогическом наследии 

Е. И. Моносзон 
В статье осуществлен целостный анализ педагогического наследия Э. Моносзона по 

проблеме формирования школьной дисциплины. Выделены аспекты проблемы 

воспитания сознательной дисциплины, освещенные им на страницах ведущих 

педагогических журналов «Советская педагогика» (1946) и «Народное образование» 

(1947). Охарактеризованы взгляды педагога на сущность и методы воспитания 

дисциплинированности учащихся, его рекомендации по применению отдельных 

методов воспитания сознательной дисциплины учащихся в процессе обучения. 

Раскрыты особенности формирования убеждений и навыков сознательной 

дисциплины учащихся. Выделены причины слабой дисциплины учащихся. Обоснованны 

предпосылки эффективности воспитания сознательной дисциплины учащихся в 1943–

1954 гг. Проанализирована зависимость уровня дисциплинированности учащихся от 

особенностей организации учебного процесса в школе и личности учителя. 
Ключевые слова: дисциплина, сознательная дисциплина,  дисциплинированность, 

ученики, учебный процесс, методы воспитания, педагогическое наследие. 
 
Татьяна Федорченко  
Формирование просоциального поведения младших школьников в контексте 

профилактики негативных проявлений в поведении 
В статье обоснованы особенности формирования просоциального поведения младших 

школьников в контексте профилактики негативных проявлений в поведении. 

Проанализированы наиболее эффективные и результативные формы, методы, 

приемы: комбинированное использование элементов тренинговых 

(интерперсональных умений, решение проблем, восприятие социальных ситуаций, 

ослабление стресса) и терапевтических техник (арт-сказко-игро-терапия), 

классических дидактических методов: беседы, дидактические игры, нестандартные 

уроки.  
Ключевые слова: просоциальное поведение, младшие школьники, игровые формы 

работы, комбинированные уроки. 
 
Светлана Штремель  
Эстетическое воспитание дошкольников средствами музыкального искусства 
В статье поднимается проблема эстетического воспитания дошкольников 

средствами музыкального искусства. Автор обосновывает и описывает направления 

деятельности, необходимые для этого процесса. Среди них: обучение пению, 

слушание музыки, обучение музыкально-ритмическим движениям, игра на 

инструментах. Важное внимание уделяется подбору музыкального репертуара и 

особенностям работы музыкального руководителя в организации и проведении 

музыкальных занятий. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыкальное воспитание, музыкальное 

занятие, дошкольники. 
 
Тамара Яценко 
Профилактика наркомании среди детей подросткового возраста  
В статье раскрыто ряд противоречий по профилактике наркомании среди детей 

подросткового возраста; выявлено факторы влияния на формирование личности 

подростка. Раскрыто основные направления работы с подростками и их 
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родителями; выделено основные условия профилактики наркомании; обосновано 

методы работы с подростками и формы работы  с родителями; определено 

составные готовности педагога по профилактике наркомании среди учеников. 
Ключевые слова: подростки, наркомания, профилактика, социально-педагогические 

условия. 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Лидия Гуцуляк 
Становление и развитие партнерства школы и семи (на примере Соединенных 

Штатов Америки) 
Раскрыты особенности становления и развития партнерства школы и семьи на 

примере Соединенных Штатов Америки. Рассмотрено содержание и ведущие 

направления реализации этого партнерства, которое прошло путь от установления 

контроля со стороны родителей по определению содержания обучения, 

дифференциации функций школы и семьи к привлечению родителей к управлению 

школой на принципах социального партнерства – взаимного доверия, 

ответственности, удовлетворения взаимных ожиданий по учебных успехах детей; 

расширение сфер участия родителей в жизнедеятельности учебных заведений. 
Ключевые слова: партнерство, школа, семья, учителя, родители, Соединенные 

Штаты Америки. 
 
Татьяна Ежова  
Проблема обеспечения прав детей в теории и истории педагогики (конец XIX – 
нач. ХХ в.) 
В статье проанализированы взгляды отечественных педагогов конца ХІХ – начала 

ХХ в. на возможность и необходимость обеспечения прав детей; рассмотрена логика 

развития понятия «права ребенка». Показано, что вопрос обеспечения прав детей 

рассматривался в исследуемый период в двух аспектах: 1) в связи с необходимостью 

защиты детей от неблагоприятных внешних условий и развития личности ребенка; 

2) в связи с организацией в школах ученического самоуправления. Сделан вывод о том, 

что конец ХІХ – начало ХХ в. является периодом зарождения педагогической идеи 

обеспечения прав детей. 
Ключевые слова: права детей, защита детей, обеспечение прав. 
 
Татьяна Капитова  
Проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов в системе высшего 

образования США в период с конца 18 века до начала 20 века 
Статья была посвящена исследованию исторических проблем, которые 

существовали в педагогическом образовании Соединенных Штатов Америки с конца 

18 века и до начала 20 века. Было определенно  несколько проблем, которые 

остаются актуальными и в 21 веке. Считая 19 веке одним из основных при 

формировании образования в целом и педагогического образования в частности, мы 

определили, что проблема не достаточного количества квалифицированных 

педагогов и проблема стандарта высшего образования являются актуальными  и в 

настоящем, потому что именно решением этих проблем занимается правительство 

на федеральном уровне. 
Ключевые слова: государство-лидер, колониальный период, Дамская школа, 

нормальная школа, Учительский институт, Американский Институт Преподавания, 

суперинтендант. 
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Валентина Кушнир 
Пути реализации идеи профилирования школ в УНР 
В статье охарактеризованы пути внедрения профильного обучения в украинской 

школе в период Центральной Рады и Гетманата. Определено, что в период 

Центральной Рады и Гетьманата украинскую школу коснулись незначительные 

изменения. Существенные перемены косались учебных планов средней школы УНР. В 

период Гетманата были приняты новые учебные планы для классических гимназий и 

реальных школ. В соответствии с ними общая средняя школа имела 8 классов (4 + 4). 

Старшие 4 класса этой школы имели отделения: классическое, реальное, 

филологическое. Сохранились старые названия средних школ: гимназия и реальная 

школа. 
Ключовые слова: классическа гимназия, реальная школа, учебные планы. 
 
Евгения Процько 
Характерные особенности профессионального педагогического образования 

Бельгии  
Целью современных евроинтеграционных процессов определяется создание 

интеллектуального, поликультурного сообщества с помощью стандартизованной 

демократической системы профессионального образования. В статье 

проанализировано систему педагогического образования Бельгии, поскольку эта 

страна может стать примером в организации и реформировании педагогической 

подготовки учителей на европейском пространстве. Автор также определяет 

особенности профессиональной подготовки специалистов образования, которые 

поднимают страну на высокий уровень организации образования.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей, профессиональное 

педагогическое образование, фламандскоязычное сообщество, учебный курс, 

университетский колледж. 
 
Галина Фещенко  
Краеведческий контекст содержания школьного образования (20−30-е годы ХХ 

века) 
В статье раскрыты признаки новой единственной трудовой школы; установлен один 

из ведущих принципов обучения и воспитания − краеведческий; представлены 

особенности разработки, внедрения и использования комплексных учебных программ 

в общеобразовательных учебных заведениях Украины; проанализированы разные 

подходы к построению краеведческого содержания школьного образования в Украине 

в 20–30-х годах ХХ века. 
Ключевые слова: школьное краеведение, комплексные учебные программы, 

краеведческая работа, учебно-воспитательный процесс. 
 
Дарья Хрипун  
Особенности школьной дисциплины в педагогическом творчестве (доктрине) 

В. Сиповского 
Выяснено сущность понятия «школьная дисциплина», доказано, что воспитатель 

прежде всего должен понимать детский мир, что школа должна заботиться не о 

дисциплине, как таковой, а о правильном воспитательном воздействии на 

школьников. Установлено, что чем больше правил, тем больше непоседливым 

ученикам хочется их нарушить, превращая это в игрушку. Освещены значение 

эстетического воспитания в развитии личности. Отмечено важность занятия 

гимнастикой, играми и ручным трудом, указано на особенности достижения 
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удовлетворительных результатов при привлечении опытных педагогов. 
Ключевые слова: школьная дисциплина, физические упражнения, подвижные игры. 
 

Людмила Цибулько  
Отто Шейбнер и его вклад в развитие трудовой школы 
Статья посвящена известному немецкому педагогу-рефоорматору Отто Шейбнеру. 

Педагогическая деятельность Шейбнера оказала большое влияние на развитие 

системы образования Германии. Его считали теоретиком школы Гаудига, а школа 

Гаудига считалась центром немецкой реформаторской педагогики. Шейбнер был 

одним из основателей принципа «учить учиться». В статье рассматривается 

содержание педагогической деятельности Шейбнера. Анализируется его вклад в 

развитие школьной педагогики Германии. 
Ключевые слова: реформаторская педагогика, трудовая школа, самостоятельная 

деятельность, личность ученика, свободная трудовая деятельность. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
Валентина Варава  
К вопросу определения понятий дистанционного образования  
Автор статьи исследует понятийно-категориальный аппарат дитанциооного 

образования в научном и историческом аспектах. Анализ современной научной и 

методической литературы, украинских и зарубежных источников информации, 

позволяет сделать вывод об отсутствии единых подходов к определению понятий, 

связанных с дистанциооным образованием. Понятия «дистанционное образование», 

«дистанционное обучение»,, «онлайн обучение», «электронное обучение» (E-learning) 
та смежные понятия: «независимое образование», «открытое образоание», обучение 

с опорой на технические средства – имеют разнуб трактовку.  
Ключевые слова: педагогические инновации, дистанционное образование, 

дистанционное обучение, онлайн обучение, открытое образование. 
 
Елена Виноградова  
Организация деятельности библиотеки для юношества: традиции и инновации 
В статье освещаются вопросы организации деятельности современных 

библиотечных учреждений, осуществляющих информационное обеспечение 

юношества и молодежи. Определены специфика информационных потребностей 

молодежи, а также имеющиеся в библиотеке для юношества ресурсы и 

инструментарий для обеспечения этих потребностей. Определена система мер, 

способствующих привлечению молодежи в библиотеки. 
Ключевые слова: библиотека для юношества, молодежь, информационное 

обеспечение, инновационные методы. 
 
Анна Манжула  
Современный учитель музыки: стратегии поиска образовательных Интернет-
ресурсов 
Современный учитель использует Интернет для поиска образовательного контента. 

Эта возможность особенно актуальна для учителя музыки сельской местности, в 

условиях дефицита специальной литературы и музыкальных инструментов. Автор 

статьи предлагает разработанные стратегии эффективного поиска ресурсов 

Интернет для учителя музыкального искусства в школе. В целом, они нацеливают 
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педагога на предотвращение информационной перегрузки, поиск ресурсов на 

специализированных сайтах, активное отношение к публикации результатов 

собственной работы в Интернете, уважении творческого вклада других авторов.  
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, поиск в Интернете, учитель музыки. 
 
Раиса Прима  
Образовательные возможности проектних технологий как формы контекстного 

обучения будущего профессионально мобильного специалиста начального 

образования 
В статье отображены некоторые аспекты образовательных возможностей 

проектных технологий (метода проектов) как средства активизации 

профессиональной мобильности студентов, обогащения опыта их творческой 

педагогической деятельности с позиций контекстного обучения будущего учителя 

начальной школы. Акцентируется внимание на том, что проектное обучение не 

только стимулирует и усиливает осознанное обучение студентов, расширяет сферу 

субъектности в процессе самоопределения, творчества и конкретного участия в 

самостоятельном конструировании своих знаний, развитии критического и 

творческого мышления, но и ориентирует на содержание будущих профессиональных 

действий. 
Ключевые слова: проектные технологии, контекстное обучение, профессионально 

мобильный специалист, начальное образование, творческая профессиональная 

деятельность. 
 
Сергей Карасевич 
Содержательная характеристика понятий «физическое воспитание» и 

«физическая культура» 
В статье проведен анализ понятий «физическое воспитание» и «физическая 

культура». Дефиницию «физическое воспитание» рассматриваем как многогранно 

организованный на базе образовательных учреждений процесс, направленный на 

гармоничное развитие личности (физических сил, форм и функций человеческого 

организма, здоровье) средствами физических упражнений, спорта, силами природы, 

гигиеническими факторами. Под физической культурой понимаем процесс и 

результат деятельности человека по преобразованию своей физической (телесной) 

природы; совокупность материальных и духовных ценностей общества, которые 

создаются и используются им для физического совершенствования людей. Раскрыто 

их сходство, которое заключается в том, что они отражают процесс, направленный 

на гармоничное развитие личности. Доказаны их различия. Так, «физическое 

воспитание» апеллирует к действенной стороны средствами физических 

упражнений, спорта, силами природы, гигиеническими факторами, «физическая 

культура», прежде всего, к ценностной сферы развития личности. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физкультурное 
воспитание, спортивное воспитание. 
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ANNOTATION 

 

THE TEACHER’S TRAINING TO THE WORK AT 

THE VILLAGE SCHOOL 

L. Biruyk  
Retrospective analysis of the intending primary school teacher’s communicative 
competence forming in the process of professional training 
The article deals with the historical analysis of the intending primary school teacher’s 
professional training by means of communicative and competence approaches, in particular 
development of the forming communicative competence in higher education pedagogics, 
didactics and lingua-didactics. For analyzing the intending primary school teacher’s 
professional training three periods were defined: preceding communicative, communicative, 
communicative and competence. Intending teacher’s professional training is analyzed 
during preceding communicative and communicative periods.  
Key words: a future teacher, communicative competence, professional training. 
 
М. Butyrina, О. Lopata 
Training of future teachers of labor work for creation and use of studying presentations  
In this article a concept of «educational presentation» considered didactic structuring 
features for creating educational presentations, highlighted methodological requirements for 
order creation of educational presentations, explored the stages of preparation of 
educational multimedia presentations and feature of the use of educational presentations are 
investigational on the lessons of the labour educating, requirements that promote efficiency 
of educational presentations mark, advantages of the program Impress are lighted up from 
the programmatic package of LibreOffice for creation of educational presentations. 
Ke ywords: multimedia, educational presentation, visualization, program programmatic 
facilities 
 
N. Vovk 
The model of professional training of future technologies teacher for the formation of 
users culture in secondary school pupils  
In the article the essence of modeling of future technology teachers’ professional 
preparation to the forming of the culture of consumption among students of secondary 
schools, the essence, aims and features of future technology teachers’ preparation to the 
formation of consumer culture of students are exposed.Established pedagogical conditions 
of these skills, determined the final outcome of the model of professional training of teachers 
technologies taking into account without complex knowledge about the culture of 
consumption. 
Key words: model, modeling, preparation of future technology teachers, the model of future 
technology teachers’ training to develop student’s culture of consumption. 
 
N. Dubova 
The formation of future technologies teacher’ formation for pupils preparation for design 
basis in the process of compositions projecting  
In the article the importance of design training of teachers technology with a holistic nature, 
ensured the formation of students’ knowledge about the process of product designing. In 
preparing future teachers of technology is necessary to determine the amount of design 
knowledge and skills for the design process of products. 
Key words: design, art design, product design process, composition. 
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О. Коmar  
The problems of future teachers of physical culture rediness for out-of-school work with 
junior pupils  
The problem of future physical culture teachers’ rediness for the out-of-school work with 
junior pupils has been revealed. It was presented the peculiarities of future physical culture 
teachers’training to organize and conduct out-of-school work with junior pupils.  The 
factors contributing to the successful educational activity, paying attention the special role 
of future physical culture teachers’ training. 
Key words: rediness, training, physical culture teachers, junior pupils. 
 
V. Коrol, О. Каrmazina, N. Shorobura 
Methodical aspects of the process of technologies teachers training for the formation the 
system of knowledge about the modern agrarian production  
Subject fragmentation creates difficulties in forming a holistic professional thinking of future 
teachers in general and teachers in particular technologies. This problem can be solved by 
introducing a learning process integrating knowledge. Methodological aspects of integrating 
knowledge of agricultural production is realized by constructing a system of theoretical 
knowledge about the technology and techniques of modern agricultural production based on 
natural science; establishing the necessary level of knowledge on each topic of the course; 
definitions for each topic course specific methods, forms and means of education; determine 
the total logical sequence of presentation of educational material. Coordinated teaching of 
agricultural production based on integrative strengthens the integrity of teaching and 
learning of students, promotes deeper learning the basics of agriculture. 
Key words: teacher technology, agricultural production, system knowledge, methodological 
aspects, teaching methods. 
 
Yu. Кulinka 
Students’ training for virtual excursions conducting at labor work (technologies) lessons  
In the article essence of preparation of future teacher of technologies is reasonable to 
realization of virtual excursions among students on the lessons of labour studies 
(technologies), the features of organization and realization of educational virtual excursions, 
planning of virtual excursion are exposed, excellent features given a lesson and preparation 
of report of virtual excursion from labour studies (technologies). 
Key words: excursion, virtual excursion, virtual museum, multimedia virtual excursion, 
planning of virtual excursion, diary of virtual 
 
М. Кurach  
The art and project preparation of the would be teachers of technologies in the context of 
modern problems in labour training 
The essence of modern problems of technological education in general and the problems of 
labor training in secondary schools of our country in particular is characterized. The 
attention is focused on the urgent need towards the review of the approaches to the 
technology teachers preparation. The importance of art and project constituent students’ 
preparation - future ones in higher educational establishments is justified. Determine and 
justify the structural components of model of art and project training of the would be 
teachers of technology. 
Key words: technological education, labour training, would be teachers of technologies, 
teacher training, art and project preparation of the would be teachers of technologies.  
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М. Маrko  
Cognitive component of the mathematical competency structure of future primary school 
teacher  
The article is devoted to the the problem of forming math competence of future teachers of 
primary school. The author has made theoretical analyses of scientific literature from the 
problem of research.The features of the cognitive component, as one of the components of 
the structure of mathematical competence that characterizes the relevant theoretical 
commitment to educational activities (teaching math in elementary school) and achieves 
good results in teaching mathematics in primary school. 
Key words: mathematical competence, professional activity, cognitive component. 
 
D. Matyashova  
Natural scientific training as a component of modern professional training of future 
teachers of labour teaching 
In article on the basis of a thorough analysis of the curricula of training future teachers of 
career education and teachers technology the peculiarities of formation of their content of 
natural and scientific training at the present stage of development of the country. The stages 
of implementation of professional and scientific training of teachers of career education and 
patterns of natural and scientific training of teachers of technology on the modern stage of 
their training. 
Key words: teacher of labour studies; professional preparation of teacher; naturally-
scientific preparation; table of contents of professional preparation of teacher of labour 
teaching. 
 
L. Оrshanskyi  
Professional development and professional image formation of future technologies 
teachers in the educational activity  
The article determines main factors of professional development and professional image 
forming of future technology teacher. On the base of  literature analysis on psycological and 
pedagogical innovative education and educational practice we pointed out main approaches 
and technologies of the process of professional development and professional image forming 
ealisation of future technology teacher in educational and professional activity. 
Key words: professional development, professional image, educational and professional 
activity, future technology teacher 
 
О. Rohozina  
Training of future technologies teachers for investigative technologies use   
The article discusses the main hiking preparation of future teachers of technology in the 
organization and management of teaching and research activities of students. It outlines the 
main elements of the organization of teaching and research activities of students, types of 
presentation of the results of research students, the types of projects and their structure, 
requirements for teachers of technology that are made for use in teaching activities in 
education and after-school educational institutions. 
Key words: organization of teaching and research activities of students, preparing future 
teachers of technology, educational technology research, project types, management. 
 
N. Synytska  
Professional training of prospective teachers of Mathematics in terms of differentiated 
teaching of schoolchildren in rural area 
The analysis of current state of issue of professional training of prospective teachers of 
Mathematics for differentiated teaching of schoolchildren in rural area is presented in the 
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article. The difficulties of subjective nature which are related to teacher’s personality, 
his/her readiness for solving problem of differentiation and individualization, understanding 
and accepting new paradigms of teaching; educational factors and attitudes which are 
necessary for further experimental research are discovered. 
Key words: professional training, teacher of Mathematics, differentiated teaching.  
 

DIDACTICS, METHODOLOGY, NEW INFORMATIONAL  

TECHNOLOGICS OF EDUCATION 

М. Bielikova 
Didactic systems of labor polytechnic training of pupils  
The article deals with the concept of didactic system of labor training and characterization 
of the major systems (objective, operational, object operational, operational and 
substantive). We consider a generalized model of education based on the structural 
construction of the main didactic systems of labor training. Analyzed the structure of the 
predictive model polystructural didactic system of labor polytechnical preparation of pupils. 
Key words: system of labor training, polytechnic training, job training content. 
 
L. Dannik 
Information and communication technology as a innovative means of vocational training 
of teachers of technology 
The article deals with the topical issue, the development of innovative learning technologies 
in higher education, which use a competent approach and provide quality training of future 
professionals. A specific example is the technique that allows you to activate the process of 
teaching in teacher training technologies, increases interest in the discipline, develops 
creativity, allows for a better understanding of educational material teaches team work, that 
is to optimize the learning process in general and the implementation of the principle 
activity-oriented, as a component of the humanization of education. 
Key words: innovative technology, information and communication technologies, multimedia 
presentation, active methods. 
 
М. Dolme 
Electronic educational resources as a part of electronic educational and methodological 
complex at future technologies teachers training  
The article deals with the possibility of using electronic educational and methodical complex 
in the training of future teachers of technology. The necessity of active introduction of 
competence approach in the educational process. The emphasis on the feasibility of using 
electronic educational resources in the modernization of education. The basic components of 
the architecture of electronic educational resources. Highlight important uses of electronic 
educational resources in the educational process. In the article the essence of the term 
«information» to shape the architecture of electronic educational resources. Some form of 
existence information. The specificity of development and use of electronic educational and 
methodical complex in the training of educational field "Technology". 
Key words: future teachers of technology, information, electronic educational resources, e-
learning and methodical complex training. 
 
О. Zhmud   
Formation of technical competency of future informatics teachers in the process of 
studying the «Architecture of computer and configuration of computer systems» course  
The article is devoted to the problems of professional preparation of informatics teacher at 
higher pedagogical educational establishment. The necessary content of teaching the 
modern ICT hardware and system software and improvement of the future informatics 
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teachers study system are determined, it is shown that introduction of the developed 
methodical department teaching system components substantially improves the preparation 
of students to the future professional activity.  
Key words: hardware, system software, content of teaching, informative communication 
technologies 
 
L. Iovenko 
Heroic as the highest manifestation of perfection of the personality 
The influence on the phenomenon of heroic on the public and individual consciousness is set 
in the article. The connection of exalted act with human ideal that is able to withstand the 
immense and terrifying phenomena was defined. The views on the categories of beauty, 
sublime and heroic in the history of aesthetic thought were considered. It is concluded that 
the heroic is the reflection of human inner beauty and could change ordinary into extra 
ordinary and struggle with all negative things. 
Key words: heroic, beautiful, sublime, human ideal, perfect personality, aesthetic categories. 
 
D. Lupiak 
Innovative pedagogical technologies are in forming of professional competence of future 
teachers of labour studies 
In the article of проаналізованоосновні innovative pedagogical technologies of forming of 
professional competence of future teachers of technological education, and their value is 
exposed in professional activity of teacher of modern school. 
Key words: innovation, innovation, educationaltechnology, technologyeducation, 
professionalcompetence. 
 
О. Маruschak, Ya. Тоkarchuk, І. Моtyshena  
Project methods in professional training of future technologies teachers  
In order to form a technological culture, particularly design-designing and engineering art, 
the importance of acquiring a highly skilled preparation of future teachers of technology. 
Improve the design culture of the future teachers of technology can contribute to the project 
method. Mastery of design methods produces the ability to link theory with practical 
activities, to understand the significance of its application in specific circumstances. The 
main stages of design and technological activities are: organization and preparation, 
design, technological and final. The result is a model of the product design and 
documentation package, which defines its structure and contains the necessary for the 
production, control and operation information. The project activity contributes to the 
creative development of the personality, the formation of creative abilities, skills, artistic and 
spatial thinking, a sense of harmony, good taste. 
Key words: professional preparation of teachers, study process, costume design, design 
technology, garments, the stages of design and technological activity. 
 
О. Savytska  
The role of profile studying in the achievement of pupils’ professional progress and career 
growth  
The profile education is determined as the mean of differentiation  and individualization of 
education within this phenomena due to the changes of structure, content and organization 
of the educational process it is given attention to the interests,  abilities and talents of pupils 
of elder classes. There is the process of creation of conditions for the education of pupils 
according with their professional interests and ideas about the further education the 
successful realization of profile education  in high school  is impossible without the 
preprofile  training which has to create conditions for the increasing  of the readiness of 
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teenagers for the self-determination  and conscious  choice of  variant of further education. 
The professional orientation gives the positive results during the process of self-
determination. But it doesn’t solve the problem of education’s profile because the 
professional consulting is directed on the professional self-determination. And the choice of 
the profile is the choice of the subject orientation. The successful social-labor adaptation of 
youth depends on adequate professional orientation, on skill to correlate whishes during the 
choosing of the profession with abilities and demands of labor market. 
Key words: profile education, pre-profile training, pupils of the elder classes, professional 
self-determination. 
 
І. Savchuk  
Pupils’ safety of life activity by means of arts and crafts  
In the arcticle are analyzed the dangers  that rise in the life of pupils when using the   
information and communication technologies and different types of computer equipment  
and the question of security control of today’s youth vital activity by various types of    
ukrainian folk arts and crafts during the labor lessons and after hours. The ways of 
attracting students to the study of arts and crafts are offered in the research. 
Key words: pupils’ life safety, arts and crafts, healthy lifestyle, dangers. 
 
S. Slupits’ka 
The necessity of implementation of the competency approach in the course of the college 
students’ teaching practice 
The article reveals different foreign and home scientists’ points of view on the notions 
«competence» and «competency» as integral characteristics of  the personality. A special 
attention is paid to the problems of the future specialists’ professional competency, the  
major part is played by the well organized teaching practice which is aimed at 
professionalism, responsibility, culture, creative initiative, independence, mobility of the 
future pedagogues. The author defines the constituent parts of the future specialists’ 
professional competency and structural components of the competency approach. The article 
proves the advisability of the use of the competency approach in the course of teaching 
practice of the college students. 
Key words: theoretical & practical training of the future teachers, pedagogical 
competences, competency, teaching practice, professional skills, competency approach. 
 
L. Khomenko   
The peculiarities of teaching textile materials at technology lessons  
In the article examined features of familiarization of students with the production, 
processing, use of textile fibres of plant and animal origis, chemical and synthetic fibers, 
nonwoven fabrics, finishing materials. The analysis of experience, that touches these themes 
of teachers is conducted, motivational possibilities, interesting receptions and methods of 
studies are educed. 
Key words: textile fibres, textile materials, modern production, finishing of materials, 
technology of making 
 
H. Tsybulko, V. Salohub 
Theoretical and methodological analysis of innovational teaching methods in the process 
of studying the subject «technologies» 
Methodical, scientific and educational literature is analyzed in the article. Innovational 
methods, which influence learning of the new material during studying the subject 
«Technology». Suggested teaching methods are considered and a short characteristic of 
each methodics is composed is. The authors also revealed content and essence of the main 
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innovational teaching methods in the studing the subject «Technologies». 
Key words: innovatijnal teaching methods, synectic, descussion, case-method, portfolio-
methods, project-methods. 
 
E. Yashchuk  
The formation of logical thinking of younger students during mathematics: problems and 
perspectives 
The article is an analysis of the problem of forming logical thinking in primary school 
children by studying methods of teaching mathematics; sets out recommendations for 
developing learning objectives aimed at forming logical thinking elementary school students, 
and proved the role and importance of teachers in the formation of students’ logical thinking 
in solving problems.  
Key words: logical thinking, solving problems, elementary school, learning objectives, 
younger students. 
 

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEACHERS AND PUPIL’S 

CREATIVE PERSONALITY FORMATION 

E. Golub  
Psychological and Pedagogical Foundations of Breeding Charity in Primary School Age 
Pupils By Means of Extracurricular Activities 
The article outlines the psychological and pedagogical foundations of breeding charity in 
primary school age pupils by means of extracurricular activities, namely: psychological 
specifics of primary school age pupils and extracurricular activities system of primary 
school. Age-specific features of primary school age children have been described; also, the 
structure of conduct of pre-school and primary school age children has been delineated. It 
has been stated that work aimed at breeding charity in primary school children can 
generally be presented as a consecutive achievement of the main objectives. 
Key words: psychological and pedagogical foundations, breeding charity, primary school 
age, extracurricular activities. 
 
S. Zubchevskа  
Essential characteristics general cultural competence as personality traits 
In the article on the basis of analysis of scientific sources the importance of introduction of 
cultural model of education, observance of competention approach in educational activity is 
exposed. The different approaches to determination the essence of general cultural 
competence, certainly descriptions of its leading signs and basic constituents are considered. 
It is set that general cultural competence as integrativna quality of personality foresees the 
enriching of experience of interpersonality and sociocultural co-operation on principles of 
cognition and tolerant attitude toward the values of other culture. 
Key words: cultural model of education, competence, cultural values, general cultural 
competence. 
 
V. Kalabska 
The heroic epic – as a factor informing patriotism of younger students (second half of the 
nineteenth – early twentieth century) 
In the article considered the formation patriotism of younger schoolchildren through the 
heroic epic in the second half of the nineteenth - early twentieth century. Is proved that 
strengthening patriotic feelings of primary school children contributed to historical songs 
and ballads, to which were enlisted students in socio-cultural environment and primary 
education. The author examines the historical and pedagogical opinion on pages of the 
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Ukrainian newspapers early twentieth century, regarding the use of oral samples of 
Ukrainian folk literature in elementary school. 
Key words: patriotism, Ukrainian folklore, historical songs, younger students, textbook for 
reading, children’s magazine. 
 
V. Коrolenko  
The main approaches to the problem of moral education solving of pre-school children  
In the article analyses scientific researches, confirmative a necessity co-operations and most 
effective methods of collaboration between family and school in the process of moral 
education of schoolboys. Efficiency of the joint co-ordinated pedagogical influence is 
underlined on children from the side of these two institutes of education. Specified on 
importance of ability of teachers to socialize with children and their parents, and also able 
and tactfully to use the knowledges and skills in the process of the moral forming of growing 
up personality, taking into account its age-related and individual features. 
Key words: moral, intercourse, conduct, value, education. 
 
A. Lopuhivska 
Peculiarities of development the communicative competence of rural school in the 
environment of  educational district 
Key concepts of the problem and their meaning are reflected in the article, the peculiarities 
of competent approach are determined, the main characteristics of   communicative 
competence pupils of the country school are joined. The teacher’s tasks in the educational 
process, which assist the person’s realization and determination are lighted out. 
It was finded out the place of the principle of differentiated and individual approach to the 
process of study in the rural school and objectives of the teacher in organization of the 
educational process, which contribute to self-realization and self-identity. 
Key words: competence, communicative competence, the country school. 
 
А. Semenov  
Responsibility as a personal leader quality of junior pupil  
The results of the theoretical analysis of classification of the existing approaches to 
education of responsibility as a personal leader’s quality of younger students a presented in 
the research. The systematization of these approaches is done. The factors influencing the 
process of education of responsibility are defined, the kinds of activities in which its 
development is done is analyzed. The contribution of the researchers of different countries to 
the development of these approaches is noted. 
Key words: responsibility, leader, education, development, game. 
 

EDUCATIONAL WORK 

Zh. Stelmashuk  
The problem of forming the ability to maintain discipline in the A. Monoszon’s 
pedagogical inheritance 
The article deals with the integral analysis of A.Monoszon’s pedagogical inheritance on the 
problem of forming school discipline. Aspects of the problem of the ability to maintain 
discipline on materials of leading pedagogical journals («Soviet pedagogy», «Soviet 
school», «Public education» and «Primary school») are selected. The A.Monoszon’s views 
on the nature and methods of forming self-discipline of students, his recommendations on the 
use of certain methods of upbringing of students’ conscious discipline in the educational 
process are characterized. Peculiarities of the formation of students’ beliefs and skills of 
conscious discipline are lighted. Causes of poor students’ discipline are selected. 
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Prerequisites of efficiency the ability to maintain students’ discipline of 1943–1954 are 
defined. The dependence of the students’ level discipline from the educational process at 
school and the personality of the teacher are analyzed. Features of the formation of beliefs 
and skills of conscious discipline pupils are disclosed.  
Key words: discipline, the ability to maintain discipline, students, educational process, 
methods of education, pedagogical inheritance. 
 
T. Fedorchenko  
Forming of prosocial conduct of junior schoolboys in the context of prophylaxis of 
negative displays in a conduct 
In of the article the features of forming of prosocial conduct of junior schoolboys are 
reasonable in the context of prophylaxis of negative displays in a conduct. The of most 
effective and effective forms, methods, are analyzed, manners: the combined use of elements 
of training (interpersonal abilities, decision of problems, perception of social situations, 
weakening of stress) and therapeutic techniques (аrt - fairy - play - therapy), classic didactic 
methods: conversations, didactic games, non - standard lessons.  
Key words: prosocial conduct, junior schoolboys, playing forms of work, combined lessons. 
 
S. Shtremel  
Aesthetic education of preschool children by means of musical art 
The article raises the problem of aesthetic education of preschool children by means of 
musical art. The author justifies and describes the activities required for this process. These 
include: training in singing, listening to music, learning music and rhythmic movements, 
playing instruments. Great attention is paid to the selection of musical repertoire and 
features the work of music director in organizing and conducting music classes. 
Key words: aesthetic education, music education, music lessons, preschoolers. 
 
T. Yatsenko  
Preventive measures of drug addiction among teenagers  
The article clears up some contradiction in the field of preventive measures of drug 
addiction among teens. The author reveals the main factors which influence the process of 
forming up the teenager’s personality. Besides the author describes peculiar features of the 
social pedagogue’s work with teens and their parents. The main conditions of prevention the 
drug addiction are stated too. It is proved that it’s important to choose the proper methods 
and forms of the educative work with parents and their children. More over the article 
defines the main components of teacher’s readiness for the work in such a difficult sphere of 
prevention the drug addiction among pupils. 
Key words: teenagers, drug addiction, preventive measures, social and educative conditions. 
 

HISTORICAL PAGES 

L. Hutsuliak  
Formation and development partnership school and family (On the example, the United 
States of America) 
The article reveals the features of the formation and development partnership s of chools 
and families on the example of the United States of America. The paper highlights and solves 
the content and provides guidelines for the implementation of this partnership which evolved 
from control by parents, by definition, learning content, differentiating features of the school 
and the family to the involvement of parents in school management on the basis of social 
partnership – mutual trust, responsibility, mutual expectations of pleasure educational 
success of children; increased involvement of parents in the life of schools. 
Key words: partnership, school, family, teachers, parents, United States of America. 
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Т. Yezhova   
The problem of ensuring the children’s rights in theory and history of Pedagogy (the end 
of the 19th – beginning of the 20th century) 
In this paper, the author analyzes opinions of native educators in the late 19th century to 
early in the 20th century on the possibility and necessity to provide children’s rights; 
enlightened is logics of development of the conception «right of child»; ascertained are 
approaches to guaranteeing the children’s rights, which were used in domestic theories and 
practice of the teaching-and-educational work. It has been shown that the problem to 
provide children’s rights was considered in the above period in two aspects: 1) in relation 
with the necessity to provide protection of children against unfavorable external conditions, 
realization of free education and development of child’s personality; 2) in relation with 
organization of pupil government in schools. Ascertained have been the main pedagogical 
ideas inherent to representatives of both directions and determined their strong and weak 
sides. Related to strong sides have been recognizing the child as an original creative person 
that possesses definite rights as well as recognition of the necessity to create for the child 
suitable medium that will protect him and condition morally and physically. As to the weak 
sides, the author singles out exaggeration of children’s abilities in making important 
decisions. At the end, made is the conclusion that the time between late 19th and early 20th 
centuries is the period of origination of the pedagogical idea for providing children’s rights. 
Key words: children’s rights, protection of children, guaranteeing of rights. 
 
Т. Каpitova  
The problem of professional training of future pedagogues in the USA higher education 
system in the period from the end of the 18th till the beginning of the 20th century  
This article was dedicated to the analysis of historical problems that appeared in the period 
between the end of 18 century and the beginning of the 20 century in the sphere of teachers 
training in the Unites States of America. Several problems were pointed out, which are of 
immediate relevance to the 21 century. Considering 19th century as one of the basic during 
the formation of education in general and pedagogical education, in particular, we 
distinguished that the problem of not sufficient quantity of qualified teachers and the 
problem of standardization of higher education of teachers are not only up-to-date, they are 
the once which are dealt with on the federal level. 
Key words: country – leader, colonial period, the Dame school, normal school, the 
Teacher’s Institute, the American Institute of Instruction, superintendant. 
 
V. Kushnir 
Ways to implement ideas profiling schooling UNR 
The article describes ways of introducing profile education in school during the Ukrainian 
Central Rada and Hetman. Determined that during the Central Rada and the Ukrainian 
Hetman schooling has undergone minor changes. Significant changes have affected high 
school curricula UPR. During Hetman adopted new curricula for classical grammar and 
real schools. In accordance with general secondary school had 8 classes (4 + 4). Senior 4 
classrooms of this school had divisions: classic, real, philology. Kept the old name of 
secondary schools: gymnasium and real school. 
Ke ywords: classicalschool, a technicalschool, curricula. 
 
E. Protsko 
Characteristic features of professional and pedagogical education in Belgium 
The aim of modern Euro integration process is the creation of intellectual and polycultural 
society with a help of standard democratic system of the vocational education. In the article 
the system of teacher education of Belgium has been analyzed as the country can be an 
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example for European teacher training organization and reforming. The author defines the 
peculiarities of vocational educator training which ascend the country on the highest level of 
the education organization.  
Key words: vocational teacher education\training, Flemish community, academic course, 
University College. 
 
G. Feschenko 
Regional studies context of school education content (twentieth- thirtieth of the 20th 
century) 
The article describes new features of the unified labor school; regional principles as one of 
the main ones of training and education has been revealed; the features of the development, 
implementation and use of comprehensive training programs in secondary schools of 
Ukraine have been presented; different approaches to the formation of regional studies 
content of school education in Ukraine in 20-30-ies of the 20th century have been analyzed. 
Key words: school regional studies, comprehensive training programs, regional work, the 
educational process. 
 
D. Khrypun  
Peculiarities of school discipline in pedagogical works (doctrine) of V. Sypovskiy 
We cleared up the basic nature of the term «school discipline», studied, that teacher, first of 
all, should understand children’s world, care not for discipline as it is, but care for right 
educational influence on schoolchildren. We cleared up that as many rules we have, as much 
more restless children want to break such rules, making this into play. Meaning of aesthetic 
upbringing in person’s development is shown. Importance of going in for gymnastics, games 
and hand-labour is mentioned. Peculiarities of achievement of the positive results with the 
help of  experienced pedagogues are shown. 
Key words: school discipline, exercise, outdoor games. 
 
L. Tsybulko   
Otto Scheibner and his contribution in the development of labor school  
The article is devoted to the well-known qermane reform pedagogue Otto Sheibner. 
Sheibner’s pedagogical activity influenced the development of educational system in 
Germany. He was considered to be a theorist of Gaudig’s school, and Gaudig’s school vas 
considered to be the centre of the German reform pedagogics. Sheibner was one of the 
founders of the princip «to learn learning». The contents of Sheibner’s pedagogical activity 
are considered in the article. His contribution to the development of German school 
education is analyzed as vell. 
Key words: reform pedagogics, labor school, independent activity, pupil’s personality, free 
labor activity. 
 

EDUCATION IN MODERN UKRAINE 
V. Varava  
On the problem of definitions of distance education concept  
The article deals with basic concepts, models and features of distance learning. We justify 
the relevance of the use of remote technology in learning. The main emphasis is especially 
on the educational process with the use of distance learning technologies. Distance learning, 
especially distance learning, blended distance education technology, organizational forms of 
distance learning, distance learning coordinator. The analysis of modern scientific 
methodical literature and of Ukrainian and foreign sources suggests the lack of integrated 
approach to defining the concepts associated with distance education and distance learning. 
The notions of open education, distance learning, e-learning and related concepts, such as 
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independent education, computer-aided education etc., have different interpretations.  
Key words: distance education, distance learning, e-learning, open education, independent 
education.  
 
О. Vinogradovа  
The Organization of the Activity of Library for Youth: Traditions and Innovations 
In the article highlights the questions of organization of the activity of modern libraries what 
make the information provision for youth. Outlines the specific of informational needs of 
youth and existing in the library for youth resources and toolkit for providing these needs.  
Defines the system of measures what promoting to attract young people to libraries. 
Key words: the library for youth, youth, the information provision, the innovation methods. 
 
A. Manzhula  
Modern music school teacher: how to search educational internet resources 
Modern teacher uses Internet to search educational content. This opportunity is especially 
actual for teacher of Music in rural area because of lack of special literature and musical 
instruments. The author of the article presents developed strategies of effective searching   
the educational resources which are addressed to Music schoolteacher. Generally, they are 
aimed teacher to avoid information overload, serf specialized sites, form an active attitude to 
his own results publication, to respect of other’s authors creative contribution. 
Key words: Internet resources,  the educational resources,  Music schoolteacher. 
 
R. Prima  
Educational opportunities of design technologies as a form of contextual training of 
future professional mobile professionals of Primary education 
The article deals with some aspects of project technologies (project method) educational 
facilities as the means of students professional mobility activation, knowledge improvement 
of their pedagogical activity from the view of context education of the future specialist of 
primary education. The attention that the project not only encourages learning and enhances 
conscious student learning, expanding the scope of subjectivity in the process of self-
creation and participation on specific self-construction of knowledge, development of 
critical and creative thinking, but also focuses on the content of future professional 
activities. 
Key words: project technologies, context education, professionally mobile specialist, 
primary education, creative professional activity. 
 
S. Karasyevych 
Content characteristics of the concepts of «physical education» and «physical culture» 
The article presents the analysis of the concepts of «physical education» and «physical 
culture». The definition of «physical education» is considered as a multi-faceted organized 
on the basis of educational institutions, a process aimed at the harmonious development of 
the personality (physical forces, forms and functions of the human body, health) by means of 
physical exercises, sports, forces of nature and hygienic factors. Physical education we 
understand the process and the result of human activities in transforming their physical 
(bodily) nature; as the totality of material and spiritual values of the society that created and 
used them for physical perfection of people. Reveals their similarity, which is that they 
reflect a process that is aimed at the harmonious development of personality. Proved their 
differences. So, «physical education» appeals to the parties an effective means of physical 
exercise, sports, forces of nature and hygienic factors, physical culture, first of all, to value 
areas of personal development.  
Key words: physical education, physical culture, physical education, sports education. 

 


