
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАУКОВИЙ  ВІСНИК
УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ISSN  2524-0609

Серія

ПЕДАГОГІКА
СОЦІАЛЬНА  РОБОТА

Збірник наукових праць

Випуск 1(42)
Частина І, частина ІІ

Ужгород – 2018



Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 

Випуск 1 (42) ’ 2018
− науково-практичний журнал у галузі педагогіки, 
в якому висвітлюються актуальні питання мето-
дології та історії педагогіки, теорії і практики на-
вчання, теорії і практики виховання, теорії і ме-
тодики професійної освіти, соціальної педагогіки, 
соціальної роботи, сучасних педагогічних техно-
логій та інших галузей педагогічної науки.

Редакційна колегія
Головний редактор: Козубовська І.В. доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, 
ДВНЗ «УжНУ» (Україна)
Заступник головного редактора: Бартош О.П. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціології і соціальної роботи, ДВНЗ «УжНУ» 
(Україна)
Відповідальний за випуск: Опачко М.В. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, 
ДВНЗ «УжНУ» (Україна)

Члени редколегії:
Козловська І.М. доктор педагогічних наук, 
професор, ДВНЗ «УжНУ» (Україна)
Староста В.І. доктор педагогічних наук, професор, 
ДВНЗ «УжНУ» (Україна)
Шандор Ф.Ф. доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри соціології і 
соціальної роботи, ДВНЗ «УжНУ» (Україна)
Букач М.М. доктор педагогічних наук, професор, 
Миколаївський національний університет 
ім.В.О.Сухомлинського (Україна)
Мешко Г.М. доктор педагогічних наук, професор, 
Тернопільський національний педагогічний 
університет ім.В.Гнатюка (Україна)
Поліщук В.А. доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки 
і соціальної роботи, Тернопільський національний 
педагогічний університет ім.В.Гнатюка (Україна)
Товканець Г.В. доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки й 
методики дошкільної та початкової освіти, 
Мукачівський державний університет (Україна)
Кіш Янош, доктор психології, професор, 
Дебреценський університет (Угорщина)
Крчмері Владімір, доктор медичних наук, 
професор, ректор Університету здоров’я та 
соціальної роботи св.Алжбети (Словаччина)
Норман Джудіт, доктор соціальної роботи, 
професор, Університет Брігам Янг (США) 

Рецензенти:
Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, 
професор
Остапець Ю.О., доктор політичних наук, 
професор  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації Серія КВ № 7972 від 9 
жовтня 2003 р.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру 
видавців, виготівників, і розповсюджувачів 
видавничої продукції Серія Зm №32 від 31 травня 
2006 р.

Засновник і видавець: Ужгородський 
національний університет, Україна, 88000, 
м.Ужгород, пл.Народна, 3. 

Видавництво: вул. Капітульна, 18; 
e-mail: goverla-print@uzhnu.edu.ua

Адреса редакції: 88017, м.Ужгород, 
вул.Університетська, 14, факультет суспільних 
наук, кімн.218, e-mail: olena.bartosh@uzhnu.edu.ua

Збірник наукових праць видається з березня 1998 р., 
виходить двічі на рік. 

Збірник наукових праць перереєстровано як 
друковане періодичне видання, включене до 
переліку наукових фахових видань України, галузі 
науки − педагогічні, що затверджений Наказом 
МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (додаток 9, 
позиція 78).

Офіційний сайт: 
http://www.visnyk-ped.uzhnu.edu.ua

Збірник представлено у наукометричних базах 
даних, репозитаріях та пошукових системах:
• Google Scholar (США)
• Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського (Україна)
• INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Польща)

Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», 

протокол  №  5  від  24 травня 2018 року

УДК 371; 378; 364
Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. 
пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та 
ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – 
Випуск 1 (42), Частина І, Частина ІІ. – 386 с.

Частина ІІ містить матеріали І-ої науково-прак-
тичної конференції з міжнародною участю «Акту-
альні питання вдосконалення системи фізичного 
виховання і спортивної роботи у вищій школі», 
яка присвячена 70-й річниці кафедри фізичного 
виховання ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» (19–20 квітня 2018 р.)

© Ужгородський національний університет, 2018



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
STATE UNIVERSITY

«UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY»

SCIENTIFIC HERALD OF 
UZHHOROD UNIVERSITY

ISSN  2524-0609

Series 

PEDAGOGY
SOCIAL WORK
Collection of Scientific Works

Issue 1 (42)
Part I, part II

Uzhhorod – 2018



Scientific Bulletin of Uzhhorod University. 
Series: «Pedagogy. Social Work».

Issue 1 (42) ’ 2018
− is a scientific-practical journal in the field of 
pedagogy. Its main thematic areas are the current issues 
of: methodology and history of pedagogy, theory and 
practice of teaching, theory and practice of education, 
theory and methodology of professional education, 
social pedagogy, social work, modern pedagogical 
technologies and other areas of pedagogical science.

Editorial Board
Editor-in-Chief: Kozubovska Iryna. Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department 
of Pedagogy and Pedagogy of Higher School, 
Uzhhorod National University (Ukraine)
Deputy of Editor-in-Chief: Bartosh Olena. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor of Sociology and Social Work Department, 
Uzhhorod National University (Ukraine) (Ukraine)
Executive Secretary: Opachko Magdalyna. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor of Department of Pedagogy and Pedagogy 
of Higher School, Uzhhorod National University 
(Ukraine)

Members of the Editorial Board:
Kozlovska Iryna. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Uzhhorod National University (Ukraine)
Starosta Volodymyr. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Uzhhorod National University (Ukraine)
Shandor Fedir. Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor, Head of Sociology and Social Work 
Department, Uzhhorod National University (Ukraine)
Bukach Mykola. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Mykolaiv National University named after 
V.Sukhomlynskyy (Ukraine)
Meshko Galyna. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Ternopil National Pedagogical University 
named after Volodymyr Gnatyuk (Ukraine)
Polischuk Vira. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Head of Social Pedagogics and Social 
Work Department, Ternopil National Pedagogical 
University named after V.Gnatyuk (Ukraine)
Tovkanets Ganna. Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Head of Department of Pedagogy and 
Methodology of Pre-school and Primary Education, 
Mukachevo State University (Ukraine)
Kiss János. Doctor of Psychology, Professor, 
University of Debrecen (Hungary)
Krčméry Vladimír. Dr. h. c. prof. MUDr.,  DrSc., 
Head of St.Elizabeth University of Health and Social 
Work in Bratislava (Slovakia)
Norman Judith. Doctor of Social Work, Professor, 
Brigham Young University (the USA)

Reviewers:
Stepanyuk А.V., Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor
Ostapets Y.O., Doctor of Political Sciences, 
Professor  

Certificate of the print media state registration Series 
KV № 7972 dated by October 9, 2003

Certificate of state registration of publishers, 
manufacturers, and distributors of publishing products 
Series Зm №32 dated by 31 May 2006

Founder and publisher: Uzhhorod National University, 
Ukraine, 88000, Uzhhorod, Narodna square, 3. 
Publishing House Goverla: Kapitulna str., 18; e-mail: 
goverla-print@uzhnu.edu.ua

Editorial address: 88017, Uzhhorod, Unіversitetska 
str., 14, Faculty of Social Sciences, room 218, e-mail: 
olena.bartosh@uzhnu.edu.ua 

The journal has been published since March 1998, is 
published twice a year.

Collection of scientific articles is re-registered as 
a printed periodical edition, included in the list of 
scientific professional editions of Ukraine, the field 
of science − Pedagogy, approved by the Order of 
Ministry of Education of Ukraine dated by 09 March 
2016, № 241 (annex 9, position 78).

Website: http://www.visnyk-ped.uzhnu.edu.ua

The journal is registered in scientometric databases, 
repositories and search engines:
• Google Scholar (the USA)
• National Library of Ukraine named after Vernadsky 

(Ukraine)
• INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Poland)

Recommended for publication by the Scientific 
Council of Uzhhorod National University, 

record № 5 from May 24, 2018

UDC 371; 378; 364
Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: 
«Pedagogy. Social Work»: collection of scientific 
articles / Kozubovska, I.V. (Ed.). − Uzhhorod: 
Publishing House «Goverla», 2018. − Issue 1 (42), 
Part I, Part II. − 386 p.

Part II contains materials of the I−st scientific-practical 
conference with international participation «Topical 
issues of improving the system of physical education 
and sports work in the higher school», dedicated to 
the 70th anniversary of the Department of Physical 
Education of the State University «Uzhhorod National 
University» (April 19-20, 2018)

© Uzhhorod National University, 2018



ЗМІСТ
ЧАСТИНА І

Андрієвська Віра. ПРИНЦИП ІННОВАЦІЙНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ .......................................................................................................................11
Афанасьєв Дмитро, Сопко Руслана. ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НА ІНСТИТУТ  
СІМ’Ї ТА СОЛІДАРНІСТЬ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ ................................................................................................15
Благініна Світлана. АНАЛІЗ ЗЛЕТІВ І ПАДІНЬ ОСВІТИ І НАУКИ НІМЕЧЧИНИ В ОПТИЦІ  
ВИБОРУ ПАРАДИГМ ДЛЯ РОЗВИТКУ  ................................................................................................................20
Бондарчук Наталія, Чернов Віктор. ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ  
НА ЗАНЯТТЯХ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ ТА АЕРОБІКОЮ З ДІВЧАТАМИ СТАРШОГО  
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА КРИТЕРІЄМ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  ...............................................25
Бриндіков Юрій. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ .......................29
Вакалюк Тетяна. ОГЛЯД WEB-ОРІЄНТОВАНИХ КОМПІЛЯТОРІВ, ЩО ДОЦІЛЬНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ .............................................................33
Варга Наталія. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США ......38
Герлянд Тетяна. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ...........................................................42
Годованець Наталія, Леган Вікторія. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ............................................................................................................................46
Гусак Людмила, Левчук Олена. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ .......49
Дем’янчук Олена, Адамович Ірина. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ  
МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПЕРІОД ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ..............................................................................53
Дзямко Вікторія, Mесарош Лівіа. ФОРМУВАННЯ СТОХАСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ 
РЕАЛІЗАЦІЮ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.......................................................................................................59
Доннік Марія. СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ – ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ  
ЗАКЛАДІВ ...................................................................................................................................................................64
Жиленко Руслан. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ  
ЇХ СІМЕЙ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ ...............................................................................................................68
Заредінова Ельвіра. АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ  
АКСІОГЕНЕЗУ ...........................................................................................................................................................74
Зінонос Наталя. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  
ЗАКЛАДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  ................................................................................78
Іщенко Людмила. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  
ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ ...........82
Канюк Олександра, Кіш Надія. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ 
СПІЛКУВАННЮ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ В КОНТЕКСТІ  
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ ...........................................................................................................................87
Карплюк Світлана. ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ МОДУЛІВ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ  
У ВИЩІЙ ШКОЛІ .......................................................................................................................................................92
Кисленко Дмитро. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ФAXIВЦЯ З OXOPOННOЇ ДIЯЛЬНOCТI  ...............................................................................96
Козубовська Ірина, Козубовський Ростислав. ПРИРОДА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ....................................................................................................................................................101
Концедайло Валерій. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ М’ЯКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ  .............105
Корсак Олена. ПРО КОРИСНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ  
(НА ПРИКЛАДІ ТЕСТІВ PISA) ..............................................................................................................................109
Котєнєва Юлія. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  
ФАХІВЦЯ ЯК МАРКЕРУ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ..............................................................................114
Криворучко Аліна. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ДО 
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ......................................................................................118
Криштанович Світлана. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ .....................................................................122
Лещук Галина. КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАЦІВНИКА ...........................................................................................................................................................126
Лобачова Ірина. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВІММЕЛЬБУХІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....................................................................130
Ляшенко Лариса, Соловей Ніна, Паламарчук Катерина. ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МОВ ТА 
ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ......................................................................................................................134

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2018. – ВИПУСК 1 (42)

5



Мелещенко Алла. НАЙПОПУЛЯРНІШІ ЄВРЕЙСЬКІ ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ  
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА ВОЛИНІ .....................................................................................................141
Мельник Оксана. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ  
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН .......................................................................................................145
Мельничук Сергій. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  
УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ТЕРНІНГІВ .......................................................................................150
Нагорна Ольга. ПОЗИТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ  
«ПОРІВНЯЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ» В ЛОНДОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
КОРОЛЕВИ МАРІЇ ...................................................................................................................................................155
Новицька Людмила, Дубчак Віктор. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ ................................................................................................................................159
Новицька Людмила, Левчук Олена. ТЕСТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ......................................................................164
Опачко Магдалина. ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ-ФІЗИКІВ ОСВІТНЬОГО  
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ З ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ .................................................................168
Петришин Людмила. СТРАТЕГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ....................................................................................................................................173
Повідайчик Михайло, Шпонтак Іван. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ  
В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ................................................................................................................179
Повідайчик Оксана. АНАЛІЗ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................................................183
Постригач Надія. ГРЕЦЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ  
УЧНІВ У ШКОЛАХ ДРУГОГО ШАНСУ ..............................................................................................................188
Почтовюк Світлана. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗНАЧУЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ  ........................................................................................................................................192
Приймак Ганна. ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» ............................195
Райковська Галина, Соловйов Андрій, Мельник Олександр. РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ  
НАСКРІЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ САПР ......................................................................................199
Розлуцька Галина. НАЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ  
У СЕРЕДОВИЩІ МУКАЧІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ НА ЗАКАРПАТТІ ..........................................................208
Розман Ірина, Савчук Борис. ВИТОКИ І ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
БІОГРАФІСТИКИ (ІХ СТ. – СЕРЕДИНА ХІХ СТ.) ..............................................................................................213
Сливка Лариса. ТЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ ПЕДАГОГІКИ ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНИХ  
(ПІСЛЯ 1989 РОКУ) ДИСЕРТАЦІЯХ ТА МОНОГРАФІЯХ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ  ..........................218
Смілянець Олена. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЩИХ  
АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ...............................................................................................................222
Сойма Наталія. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ  
У АДАПТАЦІЇ В США ............................................................................................................................................226
Староста Володимир, Попадич Олена. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ  
СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ .........................................................230
Тимочко Олександр. ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У ЗДОРОВОМУ  
СПОСОБІ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ .................................................................234
Ткачов Артем. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ (У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ)  ............................................................................................................238
Товканець Ганна. ПЕРЦЕПТИВНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...............................................242
Товканець Оксана. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА .......................246
Трубачева Світлана. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО  
НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ...........................................................................251
Фокіна Тетяна. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ КУЛЬТУРНО- 
ОСВІТНЬОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПРОСВІТА» ...............................................................................254
Хоминець Світлана. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ .............................................................................................................259
Чорноус Оксана. МУЛЬТИМЕДІЙНА СКЛАДОВА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ГРА-ТРЕНІНГ .......264
Шандор Федір, Бартош Олена, Борщ Костянтин. СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІНСТИТУТУ  
РЕЛІГІЇ .......................................................................................................................................................................268
Шиба Альона. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...............................................................................................................................272
Шиян Надія, Стрижак Світлана. ПОГЛИБЛЕННЯ ОБРАНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ  
У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ .................276
Шостачук Андрій, Головня Вячеслав. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ- 
МЕХАНІКІВ В ГАЛУЗІ РОБОТОТЕХНІКИ .........................................................................................................280

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2018. – ВИПУСК 1 (42)

6



УДК 37.091.33:004.77
Смілянець Олена Геннадіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 

Вінницький національний аграрний університет
м. Вінниця, Україна

Smilynez2002@ukr.net

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ

Анотація. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розв’язання суперечності між тим, що со-
ціальні мережі широко використовуються молоддю і тим, що вони майже не застосовуються в навчальному 
процесі у вищих аграрних закладах України. Метою статті є розгляд, аналіз та обґрунтування дидактичних 
можливостей соціальних мереж для навчального процесу у вищих навчальних аграрних закладах, розгляд 
сфери застосування віртуальних товариств для університетів, переваги та недоліки використання їх в освіті. 
Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури та інтернет-ресурсів, бесіди та інтерв’ювання 
викладачів університету та студентів, узагальнення педагогічного досвіду. Доведена необхідність викорис-
тання соціальних мереж в освітньому процесі вищих навчальних закладів; розглянуто дидактичні можливос-
ті, переваги та труднощі використання соціальних мереж для навчального процесу в аграрних університетах; 
проаналізовано досвід та сучасний стан використання соціальних мереж у вищих аграрних навчальних за-
кладах; запропоновані перспективні напрямки використання соціальних мереж в освіті та заходи для по-
кращення та полегшення впровадження інструментів соціальних мереж в освітній процес у вищих аграрних 
навчальних закладах.
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ситет.

Вступ. Соціальні мережі на сьогодні є найбільш 
популярним сервісом Інтернету, яким користується 
більша частина інтернет-аудиторії, особливо молодь, 
є універсальним інструментом комунікації, який ак-
тивно використовується бізнесом, маркетологами, 
рекламодавцями, менеджментом. Завдяки соціаль-
ним мережам звичайні користувачі інтернету стали 
не тільки отримувати і споживати інформацію, а й 
створювати і розповсюджувати її. До того ж, корис-
туватися інструментами соціальних мереж можливо 
всюди, де є підключення до інтернету та з будь-якого 
пристрою: комп’ютера, планшета, смартфона. І пи-
тання застосування можливостей соціальних мереж 
в освітньому процесі наразі активно обговорюється 
педагогами та науковцями. Актуальність досліджен-
ня дидактичних можливостей соціальних мереж для 
освіти обумовлена необхідністю розв’язання проти-
річчі між тим, що віртуальні товариства широко ви-
користовуються молоддю і тим, що вони майже не за-
стосовуються в навчальному процесі у вищих аграр-
них закладах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання використання соціальних мереж для навчаль-
ного процесу досліджувалася такими сучасними пе-
дагогами й науковцями як: Р.Гуревич, Г.Кучаковська, 
Р.Медведєв, С.Мигович, Н.Тверзовська, І.Шахіна та 
інші. Так Р.Гуревич досліджував питання поведінки 
педагога в рамках соціальних мереж та наголошує, що 
в рамках соціальних мереж викладач продовжує ви-
конувати свою освітню та виховну функції. Р.Гуревич 
зазначає, що соціальні мережі розширюють виховний 
простір освітньої установи, дозволяють взаємодії із 
студентами та їхніми батьками [1]. Н.Тверзовська, 
С.Мигович розглядали роль і місце соціальних мереж 
у формуванні інформаційного середовища аграрних 
університетів [4]. Г.Кучаковська у своїй роботі [2] 
проаналізовала підходи до використання соціальних 
мереж у процесі навчання інформатичних дисциплін 
майбутніх вчителів початкової школи. І.Шахіна та 
Р.Медведів [3] висвітлювали питання використання 
соціальних мереж в організації навчального процесу 
та професійній діяльності педагога, розглядали фено-
мен успіху соціальних мереж, переваги та недоліки їх 
використання в навчально-виховному процесі.

Незважаючи на значну кількість наукових праць 
щодо використання соціальних мереж у навчальний 
процес у різних галузях освіти, на наш погляд, не-
достатньо освітлені питання дидактичних засад со-
ціальних мереж для освіти, не розглянуті дидактичні 
можливості віртуальних співтовариств для їх впрова-
дження на ґрунтовній основі у навчальний процес ви-
щих аграрних навчальних закладів.

Мета дослідження: розглянути та обґрунтувати 
дидактичні можливості соціальних мереж для за-
стосування їх в освітній процес у вищих аграрних 
навчальних закладах України. Завданням статті є 
узагальнити та обґрунтувати дидактичні можливос-
ті віртуальних товариств для навчального процесу 
в аграрних університетах України; розглянути пере-
ваги та недоліки використання соціальних мереж в 
освітніх закладах та обґрунтувати дидактичні можли-
вості соціальних мереж для їх застосування в вищих 
аграрних навчальних закладах. Враховуючи особли-
вості аграрної освіти в Україні, запропонувати пер-
спективні напрямки використання соціальних мереж 
в освіті. Методи дослідження: аналіз науково-педа-
гогічної літератури та інтернет-ресурсів, бесіди та 
інтерв’ювання викладачів університету та студентів, 
узагальнення педагогічного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Для застосування 
такого потужного и масштабного інтернет-сервісу, як 
соціальні мережі в навчальному процесі аграрного 
університету, слід, перш за все, дослідити їх дидак-
тичні можливості, сферу застосування, переваги та 
недоліки використання в освіті. 

Аналізуючи власний досвід та досвіт викладачів 
аграрних університетів, ми вважаємо що до дидак-
тичних можливостей соціальних мереж слід віднести 
те, що використання соціальних мереж може надати 
навчальному процесу більшої інтерактивності, пози-
тивно вплинути на результати пізнавальної діяльнос-
ті студентів, стати ефективним засобом підвищення 
мотивації та якості навчання, організації колективної 
роботи студентів, виконання спільної проектної ді-
яльності, індивідуалізувати віртуальний навчальний 
простір студента. Також соціальні мережі можна ви-
користовувати як засіб поширення навчального мате-
ріалу. 

© Смілянець О.Г.
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Також використовуючи соціальні мережі, викла-
дачі підвищують привабливість дисципліни, оскільки 
викладач може спілкуватися із студентами не тільки в 
аудиторії але й за допомогою мережі.

При цьому слід створити певні системи контролю 
використання мережі, визначати мету і завдання ви-
користання соціальних медіа в навчальному процесі. 
До того ж потрібно чітко розуміти пріоритетний на-
прям використання соціальних мереж - або як спо-
собу залучення в життя навчального закладу, або як 
засобу підвищення якості освіти. Це визначає методи 
використання ресурсу.

Аналізуючи власний досвід використання со-
ціальних мереж та досвід викладачів аграрних уні-
верситетів, можна виділити наступні переваги, для 
застосування їх у навчанні: звичність інтерфейсу ко-
мунікацій для студентів, що дозволяє заощадити час 
на адаптацію молоді до нового освітнього простору; 
багато навчальних ресурсів у соціальних мережах є 
безкоштовними й допомагають реалізовувати освіт-
ні завдання; інструменти та можливості соціальних 
сервісів дозволяє не тільки зберігати, але і створюва-
ти, а також ділитися цифровим контентом; зрештою 
студенти можуть брати участь в процесі створення 
та обміну знаннями; мультимедійні можливості ві-
део, аудіо, інтерактивних соціальних сервісів дозво-
ляють значно урізноманітнити уявлення навчального 
матеріалу; застосування технологій форумів, блогів, 
вікі, інших засобів Web 2.0 дозволяє студентам само-
стійно або спільно створювати навчальний матеріал, 
що, у свою чергу, стимулює самостійну пізнавальну 
діяльність, сприяє залученню молоді в освітній про-
цес, розвиває критичне мислення, сприяє розвитку 
мотивації навчання; навчання за допомогою соціаль-
них мереж дозволяє формувати в учнів XXI століття 
навички, пов'язані з умінням не тільки знайти інфор-
мацію, а й переробити її та на її основі створити нову; 
підтримка навчання в середовищі соціальних сервісів 
дозволяє не обмежуватися тільки формальними за-
няттями в аудиторії, а й розширити освітній простір.

До дидактичних можливостей соціальних мереж 
відноситься також і те, що їх застосування надає мож-
ливість для викладачів запровадження нових педаго-
гічних стилів і стратегій, таких, наприклад, як спіль-
не зі студентами створення контенту, організовувати 
спільну колективну роботу за межами навчального 
закладу, використання матеріалів з інших викладачів, 
не обмежуючись часовими, географічними та вікови-
ми межами, сприяти індивідуальному, безперервному 
та самостійному навчанню молоді, здійснювати між-
народний обмін досвідом роботи між викладачами.

Використання соціальних мереж в освіті доцільно 
використовувати в процесі обговорення начального 
матеріалу та завдань, для обміну думками та для спіл-
кування між викладачем і студентами, коли учасники 
цих процесів роз’єднані відстанню. Надання допо-
моги та консультацій за межами навчальних аудито-
рій. Також свої авторські матеріали та відео викладач 
може викласти на свою сторінку, студенти можуть пе-
реглядати у зручний для себе час та залишати комен-
тарі, запитання. Викладач може тут же відповідати.

Використання можливостей соціальних мереж в 
навчанні – це не дань моді, а необхідність, що обу-
мовлена сьогоденнім рівнем техніки, освіти та ін-
формаційними технологіями. Разом із перевагами 
застосування соціальних мереж у навчальному про-
цесі, існують і недоліки, які необхідно враховувати. 
Виділимо їх [3, с.191]: мало функціональна система 
пошуку інформації; швидке звикання до необмежено-
го перебування у мережі; погіршення стану здоров’я 
(втрата зору, порушення біоритму в організмі внаслі-
док недосипання, розлад нервової системи тощо).

Досліджуючи питання використання соціальних 
мереж в навчальному процесі, науковці відмічають і 
недоліки та труднощі впровадження й застосування 
їх. До проблем освітнього використання доступу до 
інформації в соціальних мережах можна віднести: 
слабку структурованість і розрізненість інформації, 
наявність інформаційних ресурсів, що відвертають 
на себе увагу студентів, зайнятих навчальною діяль-
ністю; низька якість певної кількості інформаційних 
ресурсів, проблеми вірогідності та авторства пред-
ставленої інформації; наявність ресурсів, що прямо 
суперечать моральним, етичним, культурним, пра-
вовим і іншим нормам, що створюють загрозу для 
розвитку моральної й психічної сфери молодого по-
коління.

Вирішення вказаних проблем на практиці 
пов’язується, як правило, з двома напрямами: органі-
зацією системи фільтрації інтернет-трафіку, а також 
розробленням спеціальних ресурсів навчального ха-
рактеру.

Ми погоджуємося із науковцями-педагогами [3], 
що соціальні мережі слід використовувати лише як 
додатковий інструмент ефективної організації на-
вчального процесу, який має бути в арсеналі викла-
дача. Також, ми хочемо відзначити й такі труднощі 
для використання соціальних мереж в навчальному 
процесі в аграрних навчальних закладах, як: біль-
шість викладачів, особливо старшого віку, не мають 
навичок застосування інструментів соціальних ме-
реж для створення навчального середовища та управ-
ління навчальним процесом; неможливість оцінки 
роботи викладача для відповідної оплати його праці; 
використання соціальних мереж у навчанні зразу ж 
надає відкритість навчального процесу всьому інтер-
нет-суспільству, що є не комфортним для більшості 
викладачів; в навчальних аудиторіях університетів 
досить часто відсутній вільний доступ до соціальних 
мереж.

І не зважаючи на всі перераховані недоліки та 
труднощі застосування соціальних мереж в навчаль-
ному процесі в аграрних університетах нашої країні, 
ці інструменти необхідно використовувати, і на рівні 
вищих навчальних закладів, і на рівні викладачів. А 
молодь вже давно їх використовує у своєму повсяк-
денному житті. Як зазначає Р.Гуревич [1, с.53], Інтер-
нет та соціальні мережі міцно увійшли у життя підліт-
ків і юнацтва, проте, як і телебачення, поки не стали 
«компаньйонами» у навчанні. Очевидно, що проце-
сом «життя» молоді в Інтернеті неможливо керувати 
(виключення – Китай), проте учнів і студентів треба 
навчати використовувати його явні переваги. Саме 
в цьому полягає завдання освіти, освітніх і профе-
сійних спільнот. Розважальний характер дозвілля не 
здатен сформувати діяльне молоде покоління. Збіль-
шуючи об’єми професійної та духовної інформації 
в соціальних мережах, відкриваючи доступ тим, хто 
навчається, до цих ресурсів, залучати їх на створю-
вані освітніми установами, навчальними закладами, 
професійними спільнотами, інформаційними май-
данчиками, можна добитися відповідної реакції від 
молоді, збудити масовий інтерес, створюючи моду на 
культуру і працю.

Висновки. Таким чином, можемо констатувати, 
що використання можливостей соціальних мереж 
зумовлено часом та необхідністю більш тісно кон-
тактувати з молодими людьми, зацікавлювати їх, для 
створення та застосування сучасних методів навчан-
ня. Подальші дослідження спрямовані на розробку 
методичних рекомендацій що до використання мож-
ливостей соціальних мереж в освітньому процесі у 
вищих аграрних навчальних закладах. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ВЫСШИХ АГРАРНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречия между 
тем, что социальные сети широко используются молодежью и тем, что они почти не применяются в учебном 
процессе в высших аграрных заведениях Украины. Цель статьи: рассмотрение, анализ и обоснование дидак-
тических возможностей социальных сетей для учебного процесса в высших учебных аграрных заведениях, 
рассмотрение сферы применения виртуальных сообществ для университетов, преимущества и недостатки 
использования в образовании. Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы и Интернет-
ресурсов, беседы и интервью преподавателей университета и студентов, обобщение педагогического опыта. 
Доказана необходимость использования социальных сетей в образовательном процессе высших учебных за-
ведений; рассмотрены дидактические возможности, преимущества и трудности использования социальных 
сетей для учебного процесса в аграрных университетах; проанализирован опыт и современное состояние 
использования социальных сетей в высших аграрных учебных заведениях; предложены перспективные на-
правления использования социальных сетей в образовании и меры по улучшению и облегчения внедрения 
инструментов социальных сетей в образовательный процесс в высших аграрных учебных заведениях.

Ключевые слова: социальные сети, дидактические возможности, учебный процесс, Интернет, аграрный 
университет.
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF SOCIAL NETWORKS FOR HIGHER AGRICULTURAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article deals with the problem of modern education in higher agricultural educational institutions as 
the necessity and expediency of using social networks in the educational process. The relevance of the study is due to 
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the need to resolve the contradiction between the fact that social networks are widely used by young people and that 
they are almost not used in the educational process in higher agricultural institutions of Ukraine. The purpose of this 
article is to consider, analyze and substantiate the didactic possibilities of social networks for the educational process 
in higher educational agrarian institutions. Research methods used: analysis of scientific and pedagogical literature 
and Internet resources, interviews and interviews of university lecturers and students generalizing pedagogical 
experience. The didactic possibilities of social networks should include the fact that the use of social networks can 
give the educational process more interactivity, positively affect the results of cognitive activity of students, become 
an effective means to increase the motivation and quality of learning, the organization of teamwork of students, the 
implementation of joint project activities, individualized virtual learning student's space. Social networks can also be 
used as a means of distributing educational material. The article proves the necessity of using social networks in the 
educational process of higher educational establishments; the pedagogical possibilities, advantages and difficulties 
of using social networks for educational process in agrarian universities are considered; promising directions of the 
use of social networks in education are proposed and measures to improve and facilitate the implementation of social 
networking tools in the educational process in higher agricultural educational institutions.

Key words social networks, didactic opportunities, educational process, Internet, agrarian university.
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