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національно-політичної думки, доба блискучого розквіту української 
культури та мистецтва. Має статична постать останнього гетьмана Старої 
України, ...який поводився як справжній володар, його далекосяжні 
династичні плани, блиск глухівської гетьманської резиденції, грандіозний 
план відновити українську столицю в Батурині, з його «национальными 
строениями», проект заснувати там перший університет на Україні, яскраві 
твори української національної історіографії..., утворення поважного кола 
української патріотичної інтелігенції – все це було відповіддю старої 
Гетьманської України та ту навалу московського імперіалізму, яка 
невблаганно сунула на Україну, загрожуючи її державній автономії і 
кінець-кінцем – існуванню української нації та її культури» [5, c. 99]. 

Таким чином, за правління Кирила Розумовського, останнього 
гетьмана України, Гетьманщина пережила «золоту осінь» своєї автономії. 
Варто підкреслити, що в роки гетьманування керманича Україна 
переживала своє останнє у ХVIII столітті політичне, господарське та 
культурне піднесення. 

 
Список використаних джерел: 

1. Борисенко В. Й. Курс української історії / В. Й. Борисенко. – К., 1998. 
2. Дзюба О. Останній гетьман України Кирило Розумовський / О. Дзюба 

// Світогляд Науково-популярний журнал. – 2010. – № 2. – с. 62–67. 
3. Історія України в особах: IX–XVIII ст. К. : Видавництво «Україна», 

1993. 
4. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів : Світ, 1990. 
5. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1992 – Т. 2. 
6. Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба. Монографія : в 

2-х частинах / О. Путро. – К., 2008. – Ч. 1. 
7. Смолій В. А. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – 

Київ : Варта, 1995. 
 

Олександр Широкун 
Науковий керівник: к. п. н., доц. Медведєва М. О. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Навчання у вищий школі – це спільний процес діяльності викладача і 

студентів, спрямований на досягнення дидактичних, розвивальних, 
виховних цілей та професійного становлення студентської молоді. 

Головна суть педагогічного процесу у вищих навчальних закладах – 
це забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку студентів на 
основі цілісності й загальності. Розгляд педагогічного процесу як складної 
динамічної системи дозволяє виділити компоненти цього процесу (мета, 
завдання, зміст, методи, засоби, форми й результат взаємодії викладачів і 
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студентів) та проаналізувати зв’язки і відношення між ними. Такий підхід 
вважається головним у практиці управління педагогічним процесом у ВНЗ 
[8]. 

Дидактика є галуззю наукового знання, що вивчає та досліджує 
проблеми освіти та навчання. Основними функціями дидактики є науково-
теоретична та нормативно-прикладна (конструктивна) [3]. 

Дидактична система – це сукупність таких елементів як: мета, 
дидактичні принципи, зміст, методи, засоби і форми організації навчання. 
Вони утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на 
досягнення цілей навчання. 

Основними поняттями дидактики є навчання, учіння, знання, уміння, 
навички, а також мета, зміст, форми, методи, засоби, результати навчання. 

Відносно вищої школи дані категорії можна коротко охарактеризувати 
наступним чином. 

Слєпкань З. І. розглядає навчання, як цілеспрямований педагогічний 
процес організації і стимулювання активної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів для оволодіння науковими знаннями, розвитку 
творчих здібностей, світогляду, морально-етичних поглядів і переконань 
[5]. 

Столяр А. А. вважає, що навчання математики – складний процес 
управління навчанням, який здійснюється викладачем за допомогою ряду 
додаткових засобів (підручників, наочного приладдя, технічних засобів 
навчання) [7]. 

Дидактичні принципи – це основні вихідні вимоги до організації 
процесу навчання у вищій школі, вони відображають пізнані об’єктивні 
закономірності навчального процесу. Усі принципи навчання 
взаємопов’язані та взаємозалежні, вони доповнюють один одного і знаходять 
застосування при доборі змісту, методів і прийомів, організаційних форм і 
засобів навчання.  

Як зазначає З. І. Слєпкань, основними принципами дидактики вищої 
школи на сучасному етапі її розвитку є: принцип науковості, принцип 
систематичності та системності, принцип зв’язку теорії з практикою, 
принцип свідомості і самостійності навчання, принцип доступності, 
принцип міцності знань, навичок і вмінь, принцип єдності наукового і 
навчального процесу [6]. 

В основі процесу навчання у вищий школі покладено знання, вміння 
та навички, що необхідні студенту для становлення його як професіонала. 
Надамо визначення наведених понять згідно з [4]. 

Знання – це відображення людиною об’єктивної дійсності у формі 
фактів, представлень, понять та законів науки. Знання являють собою 
колективний досвід людства, результат пізнання об’єктивної дійсності. 

Системні знання – це знання, що вибудовуються у свідомості 
студентів за схемою: основні наукові поняття – основні положення теорії – 
наслідки – застосування. 

Уміння – готовність свідомо та самостійно виконувати практичні та 
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теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду та набутих 
навичок. 

Навички – компоненти практичної діяльності, що проявляються при 
виконанні необхідних дій, доведених до досконалості, шляхом 
багаторазових тренувань.  

Бевз Г. П. описує метод навчання, як спосіб організації пізнавальної 
діяльності студентів, спосіб передачі потрібних умінь і навичок [1]. 

Форма, за Триусом Ю. І.– це спосіб існування навчального процесу, 
оболонка для його внутрішньої сутності, логіки і змісту. Форма передусім 
пов’язана з кількістю осіб, які навчаються, роллю учасників навчального 
процесу, часом і місцем навчання, порядком його здійснення тощо. Так за 
кількістю учасників спільної діяльності виділяють: індивідуальну, парну, 
групову, фронтальну, колективну форми навчання [8]. 

Зазвичай, навчальний процес у вищих навчальних закладах 
здійснюється у таких формах: аудиторні заняття; самостійна робота; 
практична підготовка; виконання контрольних завдань. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах 
є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 
консультація. 

Результати навчання – це те, до чого приводить навчання, кінцевий 
продукт навчального процесу, ступінь реалізації поставленої мети [8]. 

Засоби навчання – будь-які матеріальні та ідеальні об’єкти, засоби, 
прилади, обладнання, що використовуються в процесі навчання для 
здобування знань, формування вмінь та навичок у тих, хто навчається. 

Засоби навчання бувають: природні та штучні. Поява такого засобу 
навчання, як комп’ютер, привела до появи навчального середовища на базі 
інформаційних технологій. 

Прийом навчання – окремі операції, розумові чи практичні дії 
викладача або студентів, які розкривають чи доповнюють спосіб засвоєння 
матеріалу, що виражає даний метод.  

В Законі України «Про вищу освіту» говориться, що навчальний 
процес у вищих навчальних закладах – це система організаційних i 
дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному 
освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів 
освіти. Навчально-виховний процес забезпечує можливість здобуття 
особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-
природничій і технічній сферах, а також інтелектуального, морального, 
духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє 
формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості [2]. 

Отже, організувавши педагогічний процес у вищому навчальному 
закладі на основі цілісності й загальності, дотримуючись усіх дидактичних 
принципів ми забезпечимо єдність навчання, виховання і всебічного 
розвитку студентів. 
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ВПЛИВ ГІПОДИНАМІЇ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ 
 
Одна з домінуючих проблем ХХІ століття – обмеження рухової 

активності сучасної людини. Сто років тому 96 % трудових операцій 
виконувалися за рахунок м’язових зусиль, нині 99 % за допомогою різних 
механізмів. Необхідна компенсація дефіциту рухової активності, інакше 
наступає стан, при якому багато функцій, органів і систем людського 
організму втрачають свої якості. Настає розлад, дисгармонія складної 
системи організму людини. 

Організм людини − дуже складна система з безліччю безумовних і 
умовних реакцій, що забезпечують високу адаптацію до мінливих умов 
зовнішнього середовища. Багато людей довго і наполегливо випробовують 
стійкість свого організму неправильним способом життя, алкоголем, 
нікотином, і нерідко лише через десятиліття стають очевидними неминучі 
згубні наслідки. Рано чи пізно зворотний зв’язок спрацює. Повинні пройти 
роки і десятиліття, перш ніж хвороба проявиться. Страшно бачити людей з 
30–50-річним «стажем», вживання алкоголю та тютюну, які не припиняють 
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