
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 61 - 

Григорчак Альона 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ  

 

«Якщо ситуація явно несприятлива або відсутні необхідні 

(визначальні, обов’язкові) умови, слід утриматися від розгортання 

дослідно-пошукової роботи та попрацювати над створенням хоча б 

прийнятних умов», зазначають В. Загвязинський і Р. Атаханов [3, с. 37]. 

Нині у науковій літературі поняття «умова» трактується як видова 

категорія відносно до родових термінологій «середовище», «обставини», 

«стан», що розширює сукупність об’єктів, які необхідні для виникнення, 

існування та зміни педагогічної системи. 

В. Загвязінський розглядає умови як зовнішні та внутрішні 

обставини, що сприяють або перешкоджають дії факторів розвитку, 

наприклад, готовність до діяльності, стимулююче середовище, матеріально-

технічна й ресурсна забезпеченість тощо. Якщо поняття «умови» 

трактується широко, тоді до них включають причини, фактори розвитку, 

технології, методики, засоби навчання, виховання й розвитку, 

адміністративний супровід тощо [6, с. 231–232]. 

В. Манько педагогічні умови визначає як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, яка 

забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності [4, с. 153–161]. 

І. Аксаріна погоджується із визначенням А. Найн [5, с. 156], яка 

стверджує, що педагогічні умови – це «сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, форм, методів і прийомів підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу і матеріально-просторового середовища, що 

забезпечують успішне вирішення поставлених і проектованих у 

дослідженні завдань».  

На думку А. Багдуєвої, педагогічні умови – це обставини процесу 

навчання і виховання, які є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання і застосування елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчання з метою досягнення дидактичних цілей  

[1, с. 12]. 

Таким чином можна стверджувати, що педагогічні умови це 

сукупність взаємозалежних елементів освітнього середовища – факторів, 

що визначаються й усвідомлюються учасниками педагогічної взаємодії, 

реалізуються в навчально-виховному процесі, спонукають педагогів і 

школярів до активізації власної діяльності і спричиняють підвищення 

ефективності освітнього процесу. 
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Є. Бондаревська виокремлює такі компоненти педагогічних умов: 

ставлення до вихованця як до суб’єкту життя, здатного до культурного 

саморозвитку й самозмінювання; ставлення до освіти як до культурного 

процесу, рушійними силами якого є діалог і співробітництво його 

учасників у досягненні цілей їхнього культурного саморозвитку; ставлення 

до освітнього закладу як до цілісного культурно-освітнього простору, де 

живуть та відтворюються культурні взірці життя його суб’єктів, 

відбуваються культурні події, здійснюється виховання людини [2, с. 38–39]. 

Вагомим внеском Н. Іпполітової та Н. Стерехової є розробка 

відповідної класифікації педагогічних умов, де виділяють організаційно-

педагогічні (сукупність послідовно побудованих можливостей змісту, 

форм, методів педагогічного процесу), психолого-педагогічні (сукупність 

послідовно побудованих взаємопов’язаних можливостей освітнього та 

матеріального середовища, спрямованих на розвиток певних рис 

особистості) та дидактичні умови (наслідок цілеспрямованого відбору й 

використання різноманітних прийомів для досягнення дидактичної мети).  

У процесі дослідження нами було визначено низку педагогічних 

умов формування інформаційної культури молодших школярів у процесі 

навчання інформатики, серед яких визначили найбільш вагомі, а саме: 

– організація педагогічного процесу; 

– створення комфортного освітнього середовища та ситуації 

успіху; 

– наявність технологічного, навчально-методичного та програмно-

педагогічного забезпечення; 

– формування мотивації майбутнього покоління до набуття знань; 

– забезпечення позитивних взаємин між педагогом і учнями; 

– професійне спрямування змісту навчання. 

Отже, зазначимо, що педагогічні умови забезпечують цілісність 

навчання та виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального 

закладу до вимог суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному 

гармонійному розвитку для виявлення її задатків, врахування потреб і 

формування загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових 

кваліфікацій, загальних і професійних компетенцій». 
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Гундогдиєв Мекан 

 

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД  

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Одним з результатів світових соціально-економічних перетворень 

XX–XXІ століття стало перетворення індустрії відпочинку і туризму в 

одну з найбільших високоприбуткових і динамічних галузей світового 

господарства. У останні роки в число пріоритетних напрямків соціально-

економічної політики увійшов комплексний розвиток туристсько-

рекреаційної галузі. У цих умовах виникла необхідність комплексної 

оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу регіонів, визначення їх 

регіональної специфіки і перспектив використання. Слід також сказати, що 

однією з особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються у 

вітчизняній економіці, є підвищення самостійності і посилення ролі 

адміністративно-територіальних одиниць в складі господарського комплексу 

країни. У цих умовах зростає увага до вивчення регіональних аспектів 

розвитку галузей господарства, в тому числі туризму і рекреації, як 

складової частини туристсько-рекреаційного комплексу. 

Для визначення туристсько-рекреаційного потенціалу регіону 

важливим є визначення співвідношення понять «туризм» і «рекреація». 

Згідно з чинним українським законодавством, «туризм – тимчасовий виїзд 

особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових 

чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа 

від’їжджає» [3]. Положення Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища України «Про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» визначає 

рекреацію, як «відновлення за межами постійного місця проживання у 

визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних 


