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А лимой И М

цшеепрямовано включение у методику й систему навчання, а вилшч*М
«навчальш», «предметна» входять при цьому в поняття «дидактичю» як чист"
Його прояви. Так, навчалыго-шзнавальна гра закладае в навчання иредмеТ1|И1М
сощальний контексти, створюючи таким чином особлив] умови для формуй
особиссосп. Важливим е те, що в цьому випадку можна говорити про МММ'
чисто дидактичних цшей три з виховними й розвивальними ц]лями.
Така позиция узгоджуеться з конценш ао контекстного ши
А.Вербицього, т о с основою для оптим]зацп навчально-виховнош проОДф
ВНЗ, opienrye традицШш й hobi форми й методи в 1х систем] на досягМ Ищ
шлей, закладених у квал 1ф 1каш йних характеристиках фах1вця, i тим иямИМ
сусшльства, шо конкретизують сош альне замовлення у систем] виздоТ ООЙЦ | ?
Н.Страздас, характеризуючи дидактичну гру з позишй професШного нанчиНЩ)
вважае, що вона е «дощльно оргашзованою педагог]чною шдсиетемою, м р и
яко 1 е навчання профссп через специально п ш б р аш п едагопчж ситуацИ Щ
MaTepiani вщловщного спецпредмету». При цьому, використовуючи тврмШ
«навчальн] ]гри», визначимо Тх сл]дом за В.Бедерхановою як якшно новий ||Ц
д]яльност], !цо синтетично виникае на баз] навчально'] й irpoeo'i д]ялыюстей, Ml
посттйы ий сплав гри (irpoBoi д]яльност]) i анал]зу (навчально'] д1яльнОСТ()|
щлеспрямованого науч]ння з науч]нням мимов]льним (24).
Д еям дослшники, користуючись термшом «дидактичш irpn», бач«ТЬ М
сутшсть у здшененш самостШ них шзнавальних дШ у процес! piuieilHI
педагопчних завдань, у ход] чого у фах]вщв у систем] «людина - людИНЦИ
формуютьея, насамперед, профес]йн], у тому числи комун]кативц] вм]иня (191),
Проаналззувавиш р!зш шдходи до характеристики сутн осп дидактичИ ||
гри, можна стверджувати, що и вщ рЬняю ть наступи] риси. По-першс, Щ
особливий вид дгялыюсп тих, хто навчаеться, у якому в наявност] iipoal Я
навчальш шл] й завдання. По-друге, у шй у наявност] вршовццпсть рсзулкТОТу
чпко поставлено'] педагопчноТ мети навчання - засвоенню в ход] навчнльмад
irpoBo'i д]яльност] предметного 3 Micxy навчально] дисциил]ни й розииту
конкретних yMini> i навичок, включаючи професШнь По-трете, наявпкть у
дидактичней rpi правил, що вщбивають 3MicT гри, наявн]сть суперництва.
В исковки. Дидактична гра, як своерщнкй вид .шильноси, у ход1 НМЛ
вщбувасться не лише засвосння предметного зм]сту, але й сошальноз повсцЫкИ,
у дидактичному план] цшна в першу чергу творчим станом п учасник1й,
Дидактична гра ■це спещально орган]зована навчально-п]знавальиа дгя.1Ы|1иТ1|,
у xoni яко] здобуваються знания, формуютьея способи, умш ня, навиЧИИ,
розвивагт ься професшно значуцц якосп особистосп.

M.I.ВОРОНКА
КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 Д1Л0В01 ГРИ
Пошук нових форм та прийом]в навчання в наш час - явище не лиш*
законом]рие, а й необхшне. В умовах гумашзацп осв]ти icuyioui reoplt I
технолога професШного навчання повингп бузи спрямован] на формунишм
особистосп, здапвн жити га працювати за pi3HHx обставин, см]ливо розроблмти
власну стратеги.) ловедшки, зд]йснювати моральиий виб]р та нести за ньоп)
втдповиалыпеть, особистост], здатноГ до саморозвитку й самореал 1заш 14.

U,i заедания можна ycniuiHo вир^шувати через irpoei форма т а засоби
навчання. Дшова гра е тим дидактичним засобом, який ш тенснф куе процес
навчання й xicHO п овязу е його з практичною д1яльн!стю.
Проблемою розробки та впровадження дшових irop у piani роки
шймалися: Ж.С.Хайдаров та Ш .Ш дкасистий, В.М.Сф1мов та В.Ф.Комаров,
Л.О.Вербицький, П.М.Щербань, Т.М.Хлебшкова т а ннш.
Спроб розв’язання проблеми можливостей та умов цшеспрямованого
шстосування irpoBo'i д1яльносп в npoueci формування професШних умтяь i
навичок було небагаго
(В.Ф.Комаров, Я.М.Бельчиков, А.Л./Пфшиць,
А О.Вербицький, Л.Б.Наумов, В.П.Галушко та iHUii).
Разом з тим, використання дшових irop у професШнш о с в т , зокрема у
вищих навчальних педагопчних закладах, залишаеться до цього часу не досить
дослгдженою т а вивченою проблемою. У психолого-педагопчеш ;птерзтур1
шдсутш достатньо обгрунтоваш класифкащя дшових irop, критерп ошнювання
ix ефективноеп та детальний аналп irpoeoi д4яльност4 студенив, у результат
чого наукове обгрунтування ii-рових методик часто хибуе незавершешспо,
рсцептуршстю. Не виявлеш також можливоеп професшного розвитку
майбутшх учител1в у npoueci дшових педагопчних irop.
Мета c ra rri -висвплсння критерпв оцшюванни ефективносп дшових
педагопчних irop.
Для вирпнсгшя вищезазначених проблем т а покращеиня процесу
подготовки майбутшх учител!в до педагопчно! д 1яльносп ми впроиадипи у
навчальний процес дътов! irpn. Вони ввдображають основний зм!ст навтального
курсу «Педагогика» (навчально!1та робочо! навчально! нрограм), спрямовая! на
заевоення знань з предмета, формування вмшь та навичок педагог! чно!
Д1ЯЛЫГОСТ1.

У npoueci впровадження у навчально-педагопчний процес ск.паденого
нами комплекту дшових irop була розроблена лвор1внева система шцготовки
майбутнього вчителя до професшно! дшдъностг
Перший piBein. системи характеризуеться як шформацшний i передбачае
теоретичну пщготовку студента. Результатом подготовки майбутшх учител^в на
цьому piBHi повинно бути заевоення ними теоретичних знань, розум'шня
штегрального подходу до змюту навчання, ознайомлення з дшоиими
недагопчними irpaMH та методами !х проведения, створения у студента
психолого-педагопчного настрою на експериментальну роботу 3 ф ею метою
був розроблений i реадгзований спецкурс: «Дшов1 педагопчш при в xypci
педагогки».
Другий р к сн ь - оргашзащйно-практичний, передбачае закр1плення i
апробащю теоретичних знань на практик. 3 майбутшми вчителями проводили
практичш заняття для оволодшня ними алгоритмом розробки т а проведения
дшових irop.
Основними Kpm-epixMH оц)нювання ефективносп навчально-профеЫйно!
;рялыш сп в npoueci дшових педагопчних irop ми визначияи: потребтсномотивацШний, операщйно-д1яльшсний, рефлексивно-ощночний.
Для
шцнки
piflHX
сформованоеп
вказалих
више
критерпв
використовувались pi3Hi методи дослщження. Так, ревень сформованоеп

потребшсио-мотивашйно! сфери, (до i шсля експерименту), фксували 'id
допомогою спешальних анкет. Наведемо приклад одше! з них.
А н к ета 1

Питания 1. Яке Ваше ставлення до навчання в МЦГ1У?
Вар1анти вщповщей
Позитивно
В залежносп в!д навчальних предметов
Мое вщношення можна назвати байдужим
Негатщше (погано вщношусь)

Ваша вщповшь

На рис. 1 та рис. 2 наведеш результата огштування студенНв до початку ТВ
П1сля проведения експерименту щодо Vx ставлення до пронесу навчання у
вшцому навчальному закладь Зазначимо, що до початку експерименту серед
студенпв не було байдужих або тих, хто негативно ставиться до пронесу
навчання в ушверситетг Разом з тим, догов! irpa сприяли тому, що студенти у
6ijiьaiiit м ipi почали диферешщовати свое ставлення до навчання взагал! I |
залежност) вщ конкретних навчальних предмепв.

!ИЗПозитивно

|

j 111У залежн!эст» в!д навчальних предмета
IП Байд у же
! □ Негативно

Рис. 1 Ставлення студенпв до навчання у вищому педагопчному навчальному
заклад1 до експерименту (%)
г- о

i Ш Позитивно

!

И У залежност! в)д навчальних предмет'1в ■
□ Байдуже

J

□ Негативно

|

^ис. 2. Ставлення студентов до навчання у вищому педагопчному навчальному
заклад1 теля експерименту (%)

Для оцшкя готовности с ту д еттв до виконаиня основних професШиопедаголчких функцш (операцгйно-д1яльшсний критерш), з ’ясування змii 1 у
засвоенш професшних знань використовувались щ лью сж та як)сн] критсрМ,

прийпя'п у педагогии i психологи: реальний об’ем знань у пор)в;гяняг з
мочатковим об’емом. Значущкть i об’ем отриманих знань виявлялись за
допомогою тестових питань, результате зашкових занять за окремими темами
курсу i пор!вняння з об’емом знань студент)в до початку формуючого
експерименту.
У таблиц) 1 наведено результата опитування за методикою «Вмявлення
иедагопчних умшь та спрямованосп стуценДв». Його метою було виявяення
ступеню розвитку у студенпв (до початку i шсля проведения експерименту)
иедагопчних умшь, як показника 1х зд1бностей до педагопчно! дояльноеп

11Д6].
Нами вираховувався коефгпент значимости (КЗ) за формулою:
КЗ = стверджувальш вщгювнй - заперечш вщповщ) / загальна кшыдсть
опитаних, де КЗ - коефвдент значимост-i конкретного пункту анкета, який
ириймае значения в штерваш в)д; - 1 до +1 (-!< КЗ > 1).
Таблица 1
Р1вень сформоиаиосп у сту л етав педагогзчних умни.___________

Умшня
Конструктивнг
Дидактичи)
Гностичш
Оргашзаторськг
Комуткативш
Перцептивш
Сугестивнг
Експресивш

До експерименту
0,1
0,3
0,5
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2

Групп_
___ ____
Шсля эксперименту
0,6
0,5
0,9
0,47
0,68
0,42
0,4
__
____

т

Дан) таблиц) 1 евщчать про те, що спецкурс, безпосередня участь
сгуденпв у дшових irpax сприяли формуванню у них ключоних умшь, що
забезпечукггь еф ективтсть педагопчног д)яльност). Особливо значутщ змши
студент)в в)дбулися у сфер) конструктивних, гностичних i комушкативних
ум)нь. Отже, на заняттях гад час дидактичних irop у студента розвиваються
загально-навчальш вм)ння i навички т а спещальш, необх)дн) для левноТ
навчально! дисцишини. У цьому i полягае навчальна функц)я дшовеч три.
В третШ 15лок ми вщнесли методики, що характеризують рефлексивнооц)ночний аспект д)яльност) студент)в. Вщповщ) студента на питания «Як)
Barni пропозицп щодо оргашзацп та проведения занять з курсу «Педагогики» до
початку експериментальшн робота носили загалыш й характер, не пов’язаний з
дшовими irpaMH: впроваджувати активш форми занять, проводите занятгя у
вигляд) дискус)й i бес)д тощо (табл. 2). Дан) таблищ евщчать про уевщомлення
студентами poni та м)сця дшових irop у i'x професшнш шдготовщ.
Таблиця 2
Пропозицп студент)в щодо оргамзацп та проведения занять з курсу педагогией

№
Пропозицн
1 Впроваджувати активн: форми занять
2 Розглядати якомога больше иедагопчних ситуацгй i
[цоб ix вир)шення проходило у наближенгй до житгя
обстановц)

До
експерименту
+

Шсля.
эксперименту

3
~7~

5
6
~ т

8

9

Щоб
викладач!
для
проведения
занять
вккористояували метод гри
Проводити занятгя у вигляд! дискусШ i бесщ
Так-i занято треба проводити у форм1 гри, - так у
студентов з’явиться irnepec до предмету i майбутньо!
професн
Щоб вс! ситуацм, що ро:илядалися на семшарах були
повчальними, щкавими. Отримаиий досвщ i знания
буду в.икорис-jовувати у педагопчшй дшльносп
Педагопчш ситуацп взяп 13 реального життя i шляхи
lx виртшення як педагогу мен! uixaei вже зараз
Biipiuienmi таких ситуацШ надасть змогу робити
менше помилок у подалышй педагопчнш д 1яльност>
Бикликав iirrepec вшхщ вщтрадишйного проведения
замять багатьма викладачами, це шдвищило у мене
irnepec до предмету, до того ж я звернув увагу на
пС'Крашення дисциплши в аудитор». Особисто на
мою думку авторитет вчителя у цьому випадку
збшьшуеться.
П.отр1бно перетворити заняття на мнптеатр

+
+
+

+

+

+

+

Таким чином, нами доведено, що потреби(сно-мотивацШний, операшйнод1яльн!сии:й та рефлексивно-ошночний критери можуть бути показником
оцшювання ефективносп дш ових педагопчних irop за умови якщо: складений
комплект дш ових irop, яш вщ ображ аю ть основний 3MicT навчального курсу
«Педагопка» (навчальноТ та робочоТ навчальноТ програм) т а спрямоваш на
засвоення ■знань з предмету, формування вмшь та навичок педагогично!
д1яльноеп; дикди i r p u використовуються систематично; розроблеш методичш
рекомендашТ з никористання дш ових irop у нанчалыю -профеайш й ;пяльносп
студентов у вищому навчальному педагопчному закладц розроблена методика
експериментального дослщження еф екти вн о ст дшових irop в план! актив1зацп
навчально-професШноТ
лТяльност!
студенте;
у
навчальний
процес
впроваджений спецкурс для сту ден те: «Дшов! педагопчш irpn в Kypci
педагопки».
ЛГТЕРАТУРА:
1. Методика изучения психологических особенностей личности студентов //
Автор-составитель И.И.Скрипюк. - СПб.: «Образование», 1993. - 78 с.
С.М .СТАРОВОЙТ
3M IC T С П Е Щ А Л 130В А Н О Г О Н А В Ч А Л Ь Н О Г О К У РС У «О С Н О В И
Р Е П Р О Д У К Т И В Н О Г О ЗД О РО В ’Я»
Проблема охорони громадського здоров’я завжди була, € i будс
актуальною серед обсягу важливих проблем людства. В сучасних умовах в
УкраТш вшбуваеться штенсивне поглиблення депопуляцшних npouecie. За
останж 30 рок!в загальна смертш сть населения Украши збшьшилась у/ш чц
середня тривалкггь життя зменшилась на 7-10 poxie. ПровТцними причинами
таких квищ с складш еволноцшш сощ ально-економтчш перетворення в держав!
та ряд шших причин, знатна частка яких недостатньо вивчена, особливо, це
стосуеться репродуктивного розвитку як основи популяцшного здоров’я.
Особливу cryp6oBaHicTb викликае здоров’я наймолодших жител1в Украши.

414

