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Анотація. В статті розглядається місце педагогічних умов в структурі педагогічної науки. Аналізується поняття ’’умова’’ з 

різних боків – загальнонаукового, філософського, психологічного та педагогічного. Особлива увага приділяється формуван-

ню педагогічних умов, бо вони є запорукою якісної підготовки спеціалістів з ІТ технологій. 
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Якість професійної освіти залежить від педагогічних 

умов, що є конкретними для підготовки фахівців з ко-

жної спеціальності. В останні роки в дисертаційних 

дослідженнях все більш поширюється орієнтація на 

розробку педагогічних умов вирішення того чи іншого 

практичного завдання. У зв’язку з цим набуває актуа-

льності системний аналіз сутності, значення та місця 

педагогічних умов у структурі педагогічної науки. Ві-

домо, що у структурі педагогічних знань виділяють 

закони, закономірності, принципи, правила і поняття. 

Так педагогічний закон – це об'єктивний, необхідний, 

загальний і сумісний зв'язок і взаємозв'язок між за-

вданнями, змістом і методами педагогічного процесу 

та його результатами, що виявляються у зміні знань, 

умінь, переконань, поведінки вихованців. [3] Загальні 

закони педагогіки своєрідно проявляються і в навча-

льному процесі. Так, закон зв'язку навчання і вихо-

вання з життям, практикою діє і в процесі професійної 

підготовки фахівців – у змісті матеріалу, в методах і 

організації навчального процесу [2, 4, 7, 11]. Законо-

мірності навчання – це об'єктивні, суттєві, стійкі, по-

вторювані зв'язки між складовими частинами, компо-

нентами процесу навчання. Закономірності - це вира-

ження дії законів та їх прояв у конкретних умовах. 

Особливість поняття "закономірності" полягає в тому, 

що зв'язки, залежності між компонентами процесу на-

вчання мають переважно імовірно-статистичний хара-

ктер. Частина з них діє завжди, постійно, незалежно 

від дії учасників і умов процесу, наприклад: мета і 

зміст навчання залежать від вимог суспільства до рів-

ня освіти особистості. Більшість же закономірностей 

проявляється як тенденція, тобто не в кожному конк-

ретному випадку, а в статистичному ряді, у певній 

множині випадків. Багато закономірностей навчання 

виявляються дослідним, емпіричним шляхом і, таким 

чином, навчання може здійснюватися на основі досві-

ду. Однак, побудова ефективних систем навчання ви-

магає теоретичного знання про закони, за якими здій-

снюється процес навчання. 

Виділяються зовнішні і внутрішні закономірності 

процесу навчання. Перші характеризують залежність 

навчання від суспільних процесів і умов: соціально-

економічної, політичної ситуації, рівня культури, пот-

реб суспільства в певному типі особистості і рівня 

освіти та ін. До внутрішніх закономірностей процесу 

навчання належать взаємозв'язки між його компонен-

тами: між метою і завданнями, змістом, методами, за-

собами, формами. Або це залежність між викладан-

ням, навчанням і навчальним матеріалом. Таких зако-

номірностей в педагогічній науці встановлено досить 

багато, більшість з них діє лише при певних умовах 

[1]. 

Закономірності навчання є лише теоретичною ос-

новою для розробки й удосконалення навчального 

процесу. Практичні настанови закріплені у принципах 

навчання, а реалізуються через дидактичні правила. 

Слово "принцип" латинського походження, означає 

"опора", "основа", "керівництво". Принципи навчання 

– керівні ідеї, головна вимога до діяльності, поведін-

ки. Принципи – вихідні керівні положення, філософ-

ськи і психологічно обґрунтовані і перевірені практи-

кою. У принципах зафіксовано тисячолітній досвід 

організації та реалізації навчання і виховання, скори-

гований науковими дослідженнями і передовим педа-

гогічним досвідом. Кожен викладач повинен усвідо-

мити, що будувати навчальний процес ефективно – це 

значить цілісно й у взаємозв'язку застосовувати педа-

гогічні закономірності, принципи і дидактичні прави-

ла, які виправдали себе на практиці, творчо викорис-

товувати їх під час розв'язання нових завдань у сучас-

них умовах[ 3, 9]. 

У принципах відбиваються нормативні основи на-

вчально-виховного процесу, тому вони є обов'язкови-

ми і втілювати їх слід комплексно, тобто не послідов-

но один за одним, а одночасно, органічно, нерозривно. 

За допомогою дидактичних правил реалізації прин-

ципів навчання теорія поєднується з практикою, пра-

вила безпосередньо випливають із принципів, вони 

часто відбивають новий досвід. Правило – це обґрун-

тований на загальних принципах опис педагогічної ді-

яльності в певних умовах для досягнення певної мети 

[6, 10, 12 ]. 

За словами видатного українського вченого з пи-

тань управління педагогічними процесами професора 

Є.М. Хрикова, ”педагогічні правила – це положення, 

які описують педагогічну діяльність, спрямовану на 

досягнення певної мети в певних умовах. Правила ба-

зуються на загальних принципах дидактики та теорії 

виховання”[14]. Більшість науковців вважають, що  

правила в педагогіці навчання і виховання займають 

найнижчу ступінь в іеєрархії педагогічної теоретичної 

науки. Але правила є перехідним ланцюгом від теорії 

до практики. З реалізацією педагогічних правил 

пов’язана ефективність педагогічної діяльності. Далі 

Є.М. Хриков підкреслює, що “ правила орієнтовані на 

типові освітні ситуації й передбачать типові засоби ді-

яльності педагогів. Педагогічні правила конкретизу-

ють принципи, підпорядковуються їм та сприяють їх 
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реалізації. Вони мають чітко окреслений характер 

практичних вказівок, якими користуються в конкрет-

них навчальних та виховних ситуаціях” [14]. Реаліза-

ція ж тих чи інших педагогічних цілей і  практичних 

завдань головним чином залежить від створення педа-

гогічних умов, що мають вузько дослідницький харак-

тер, але локально базуються вони на  педагогічних за-

конах, закономірностях, принципах та правилах. 

Аналіз літератури свідчить про те, що поняття 

“умова” є загально- науковим, Так, в довідковій літе-

ратурі “умова” розуміється як: 

– обставина, від якої щось залежить; 

– правила, що встановлені в якій-небудь області 

життя, діяльності; 

– обстановка, в якій що-небудь відбувається. 

В філософській літературі поняття “умова” розгля-

дається як “філософська категорія, що висловлює від-

ношення предмета до навколишніх явищ, без яких він 

існувати не може. Самий предмет виступає як щось 

зумовлене, а умова – як відносно зовнішня до предме-

та різноманітність об’єктивного світу. Безпосередня 

умова складає те середовище, обстановку, в якій ос-

танні виникають і розвиваються” [13]. 

В психології  досліджуване поняття, як правило,  

представлене в контексті психічного розвитку і розк-

ривається через сукупність внутрішніх і зовнішніх 

причин, що визначають психічний розвиток людини, 

прискорюючих або уповільнюючих його, таких, що 

роблять вплив на процес розвитку, його динаміку і кі-

нцеві результати [8]. 

Педагоги розділяють думку психологів, вважаючи 

“умову” як сукупність змінних природних, соціаль-

них, зовнішніх та внутрішніх дій, що впливають на фі-

зичний, етичний, психічний розвиток людини, його 

поведінку, виховання і навчання, формування особис-

тості. В сучасних дослідженнях поняття “умова” ви-

користовується досить широко, характеризуючи педа-

гогічну систему. При цьому науковці, спираючись на 

різні ознаки, виділяють різні групи умов. Видатний 

педагог Ю.К. Бабанський розподіляє умови функціо-

нування педагогічної системи за сферою впливу на дві 

групи: зовнішні – природно-географічні, суспільні, 

виробничі, культурні, середовища мікрорайону і внут-

рішні - учбово-матеріальні, шкільно-гігієнічні, мора-

льно-психологічні і естетичні [2]. По характеру дії ви-

діляють об'єктивні і суб'єктивні умови. Об'єктивні 

умови, що забезпечують функціонування педагогічної 

системи, включають нормативно-правову базу сфери 

освіти, засоби інформації і інше і виступають як одна 

з причин, спонукаючих учасників освіти до адекват-

них проявів себе в ній. Ці умови можуть змінюватися. 

Суб'єктивні умови, що впливають на функціонування і 

розвиток педагогічної системи, відображають потен-

ціали учасників педагогічної діяльності, рівень узго-

дженості їх дій, міру особистої значущості, цільових 

пріоритетів і провідних задумів освіти для тих, хто 

навчається. За  специфікою об'єкту дії виділяють зага-

льні і специфічні умови, що сприяють функціонуван-

ню і розвитку педагогічної системи. До загальних 

умов відносяться соціальні, економічні, культурні, на-

ціональні, географічні та ін. умови, до специфічних - 

особливості соціально-демографічного складу виучу-

ваних, місцезнаходження освітньої установи, матеріа-

льні можливості освітньої установи, устаткування на-

вчально-виховного процесу, виховні можливості ото-

чуючого середовища. Важливу роль в забезпеченні 

функціонування і розвитку педагогічної системи віді-

грають такі специфічні умови як характер морально-

психологічної атмосфери в педагогічному і студентсь-

кому колективах, рівень педагогічної культури викла-

дачів та інше. 

Далі ми будемо розглядати умови, що вирішують 

проблеми при здійсненні цілісного педагогічного про-

цесу, тобто перейдемо до аналізу поняття «педагогічні 

умови». Так Н.М. Яковлева під педагогічними умова-

ми розуміє сукупність заходів педагогічної дії, а та-

кож  окремі заходи, прийоми та організаційні форми 

навчання та виховання, що направлені на вирішення 

конкретних завдань [15]. Інші науковці, Н.В. Іполіто-

ва, М.В. Звєрєва та інші, пов’язують педагогічні умо-

ви з конструюванням педагогічної системи, де вони 

виступають одним із її компонентів.. Але найбільш 

влучною нам здається дефініція Н. Іпполітової та 

Н. Стерхової, що визначають “педагогічні умови як 

один із компонентів педагогічної системи, що віддзе-

ркалюють сукупність можливостей освітньої та мате-

ріально просторової середи, що впливають на особис-

тісний і процесуальний аспекти цієї системи і забезпе-

чують її функціонування і розвиток” [5, с. 8-14].  Всі 

педагогічні умови можна розподілити на такі: 

– організаційно педагогічні – обставини взаємодії 

суб’єктів педагогічної взаємодії ,що є результатом ці-

леспрямованого відбору змісту та  методів для досяг-

нення мети педагогічної діяльності; 

– психолого-педагогічні – заходи дії для розвитку 

особистості суб'єктів або об'єктів педагогічного про-

цесу, які ведуть до підвищення ефективності навчаль-

ного процесу; 

– дидактичні – наявність таких обставин, в яких 

взяті до уваги умови навчання, що існують; а також 

передбачені засоби перетворення умов в цілі навчан-

ня; відібрані і використовуються організаційні методи 

і форми навчання з урахуванням принципів оптиміза-

ції. 

Виявлення умов, що забезпечують функціонування 

і розвиток педагогічної системи, цілісного 

педагогічного процесу є однією з важливих завдань 

педагогічних досліджень, успішне рішення якого, як 

правило, складає наукову новизну дослідження і обу-

мовлює її практичну цінність. В даний час досить ак-

туальним є аналіз сутності, значення та місця педаго-

гічних умов в системі професійної підготовки майбут-

ніх інженерів-програмістів як найбільш затребуваних і 

перспективних фахівців. Для професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів пропонується про-

аналізувати наступні педагогічні умови: 

– забезпечення умов іншомовної підготовки з спе-

ціальних дисциплін; 

– необхідність глибоких знань розділів математиці 

(дискретна); 

– обов’язковий розподіл всіх студентів на групи за-

лежно від рівня знань з іноземної мови і математики; 

– вміння працювати в групі; 

– викладання дисциплін з програмування виклада-

чами, що мають досвід роботи в компаніях, що за-

ймаються розробкою програмних продуктів; 
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– створення учбово-навчально-виробничих компле-

ксів, де викладачі мають можливість заробляти гроші 

не залишаючи внз;  

– створення для студентів конкурентного середо-

вища за рахунок молодших спеціалістів в області про-

грамної інженерії: в Україні велика кількість коле-

джів, що готують спеціалістів з “Комп’ютерних наук”, 

що дозволяє доволі безболісно проводити чищення 

рядів, тобто відраховувати студентів денної форми 2 і 

3 курсів і на їх місця зараховувати талановитих випус-

кників коледжів; 

– забезпечення навчального процесу дистанційними 

курсами з дисциплін, що вивчаються на 5-6 курсах, у 

зв’язку професійною зайнятістю студентів цих курсів 

(спеціалістів і магістрів). 

Безумовно, цей список умов не є повним. Для скла-

дання повного ряду педагогічних умов необхідно про-

вести опитування експертів, визначити найбільш важ-

ливі, проранжувати умови після опитування експертів 

і обгрунтувати необхідність перевірки педагогічних 

умов професійної підготовки майбутніх програмістів. 
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Тренировочные занятия подразумевают достижения 

определенного спортивного результата, что связано с 

довольно высокими физическими нагрузками зани-

мающихся, необходимостью совершенствования тех-

нических и тактических навыков.  

Тренировочные занятие спортивными бальными 

танцами должны планироваться как на сезон, так и на 

каждый месяц, неделю, день, на каждую тренировку 

отдельно в зависимости от цели, стоящей перед тан-

цевальной парой данный момент, ближайшей и даль-

ней перспективе. Различают этого тактическое и стра-

тегическое планирование тренировочного процесса 

спортсменов. Разумеется, есть разница между плани-

рованием самостоятельной тренировки и тренировки 

с педагогом. Если спортсмен занимается на общем 

(групповом) занятии, ему необходимо вникнуть в те-

му тренировочного занятия и попытаться осуще-

ствить ее в своем танце. На индивидуальном трениро-

вочном занятии, если спортсмен берет информацию, 

задача состоит в том, чтобы запомнить как можно 

больше, чтобы потом самостоятельно отработать 

каждый елемент танца. Например, если танцевальный 

уровень спортсмена Е - С класс, ему необходим такой 

тренер и такая информация, которая заставит, прежде 

всего, работать его мышцы, слушать музыку, трени-

ровать силу, скорость, осуществлять мышечный кон-

троль. В европейских танцах важно управление в па-

ре, начиная уже с “Д” класса [3]. 

Если спортсмену рассказывают о легкости, мягко-

сти, плотности движений он не понимает, каким обра-

зом сделать свое движение вязким, или плотным, тя-

желым или мягким, значит, он не понимает этой  

учебной информации. Эму нужна конкретная инфор-

мация о счете движений. Тренер соответственно про-

водит роботу с данным уровнем танцоров. Есть тре-

неры, которые занимаются с парами низкого уровня. 

Преподавание спортивных бальных танцев строится 

так: на каждый уровень есть свой педагог, который 

лучше, чем другие, занимается именно этим уровнем. 

Не важно, какой у педагога класс, важно, как быстро 

растет мастерство танцевальной пары. Не всегда хо-

роший танцор является хорошим тренером, ведь хо-

рошо преподавать - совсем не то же самое, что хоро-

шо танцевать. 

Необходимо строить тренировочное занятие сле-

дующим образом: 

– отработать точность всех движений и танцеваль-

ных элементов своей схемы, исключить все лишние 

движения; 

– попытаться добиться большей скорости на пово-

ротах, вращениях (хорошо, если тренер дал спортсме-

ну набор упражнений, с помощью которых он может 

это сделать); 

– увеличивать амплитуду растяжки на позирование 

и медленных фигурах; 

– протанцевать, учитывая все перечисленные мо-

менты, фрагменты своей схемы на сильнейших, то-

нусные мышцах, на самом усилии, на границе и по-

том так же всю схему; 

– протанцевать всю схему на физической границы, 

добавив к нему чувство танца, артистическое окраску, 

элемент игры в отношениях, работу со зрителем (если 

зрителя нет, нужно представить наличие) 

– так же протанцевать все танцы программы; 

– иногда очень важно бывает в начале тренировоч-

ного занятия пройти марафон и выявить все места в 

вариациях, которые вызывают дискомфорт у спортс-

мена, неуверенность, и разобраться, в чем причина: 

возможно, не все сделано по технике. Возможно для 

данной фигуры спортсмена не хватает скорости или 

еще каких-либо физических показателей; 

– на каждую часть тренировки нужно засечь время, 

сколько спортсмен может танцевать этот аспект 

наиболее эффективно. На каждой дальнейшем этапе 

тренировочного занятия нужно пытаться это время 

увеличить до тех пор, пока танцевальная пара не по-

чувствует себя уверенно именно в этом аспекте; 

63


	SEANEWDIM_10_PED_ PSY 2013_12_19.pdf

