
 

 

 

 

Громадська організація 

«Київська наукова організація 

педагогіки та психології» 

 
 
 

ЗБІРНИК ТЕЗ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

 

учасників міжнародної 

науково-практичної конференції: 

 

«НАУКОВА ДИСКУСІЯ: 

ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ» 

 

30 листопада – 1 грудня 2018 року 

ЧАСТИНА I 

 

ЧАСТИНА IІ 
 

 
Київ 
2018



УДК 001.8:[37.01+159.9](063) 
       Н 34 

 
 
 
 
Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна,  
30 листопада – 1 грудня 2018 року). – К.: ГО «Київська наукова організа-
ція педагогіки та психології», 2018. – Ч. 2. – 112 c. 
 

УДК 001.8:[37.01+159.9](063) 
Н 34 

 
 
 
 
 
 
У збірнику містяться матеріали, подані на міжнародну науково-практичну 

конференцію «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології». Для 
студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів, науковців та пред-
ставників громадських організацій. 

 
 

Організатори конференції не завжди поділяють думку учасників.  
У збірнику максимально точно відображається орфографія та пунктуація, 
запропонована учасниками. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Усі матеріали подаються в авторській редакції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Колектив авторів, 2018 
© Київська наукова організація педагогіки та психології, 2018 

  



16 

 

Слід зазначити, що зміст освітніх програм підготовки майбутніх педагогів 
дошкільної освіти у вищих навчальних закладах повною мірою не враховує необ-
хідність формування компетенцій, що визначають їх готовність до роботи з діть-
ми з особливими потребами в умовах інклюзивного середовища.  

У структуру окремих предметів включена інформація, яка носить, швидше, 
декларативний характер і не відбиває суть, цінності і принципи створення інклю-
зивного середовища у закладах дошкільної освіти, не припускає формування го-
товності майбутніх педагогів дошкільної освіти.  

У зв’язку з цим актуальним є моделювання процесу становлення цінностей 
інклюзивної освіти як важливої складової готовності майбутніх педагогів до 
створення інклюзивного середовища у закладах дошкільної освіти. Дидактична 
модель повинна виконувати низку функцій, а саме: орієнтовну, яка дозволить 
створити цілеспрямовану основу діяльності в умовах інклюзивної освіти, цільові 
установки; комплекс академічних, професійних і особистісних компетенцій; сми-
слоутворювальну − допомагає виокремити сенс, який пов’язаний із ідеалами ін-
клюзивної освіти, конкретизувати його, сформулювати мету і усвідомити ціннісні 
орієнтації освіти; гуманістичну − сприяє культивуванню ціннісних орієнтацій ін-
клюзивної освіти.  

Таким чином, пропонована дидактична модель може забезпечити базу склад-
ної багатоаспектної діяльності щодо формування готовності майбутніх виховате-
лів до створення інклюзивного середовища у закладах дошкільної освіти на етапі 
професійного становлення, а також в системі підвищення кваліфікації і перепід-
готовки фахівців.  
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Інформатизація системи освіти на сьогодні однією з ключових умов, що ви-
значає подальший успішний розвиток української держави, науки і культури. На 
сучасному етапі в умовах гібридно-інформаційної війни на Україні спостерігаєть-
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ся необхідність переосмислення такого поняття як «інформаційна культура» її 
вплив на формування критичного мислення студентську молодь щодо певних по-
дій на Сході України і в українській державі зокрема.  

Всебічну розробку категорій «інформація», «інформаційне суспільство», а та-
кож інформаційне бачення багатьох явищ і процесів у світі запропонували у своїх 
наукових працях А. Бард, П. Бергер, З. Бзежинський, Н. Вінер, Д. Волкогонов,  
Д. Гілмор, А. Гор, А. Кін, Г. Лассуел, Й. Масуда, М. Постер, Е. Тоффлер, С. Хан-
тінгтон та ін. 

Феномен інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави комплек-
сно вивчався такими вченими, як Р. Абдєєв, Е. Андрєєв, В.  Брушлинський,  
Г. Грачов, О. Губарєв, О. Деркач, І. Завадський, С.  Расторгуєв, А. Стрельцов,  
Д. Фролов, І. Шеремет та ін. 

Згідно з авторським баченням Л. Макарової, інформаційна культура особис-
тості вміщує наступні компоненти такі, як 1) когнітивний (знання про природу, 
суспільство, мислення з позицій системно-інформаційного підходу і операціона-
льні уміння їх використання в інформаційному середовищі); 2) інструментальний 
(універсальні інструменти і технології діяльності в інформаційному середовищі); 
3) індивідуально-творчий (особистісно-творчий досвід життєдіяльності, реаліза-
ція особистості як професіонала в інформаційному середовищі; 4) мотиваційно-

ціннісний ( інтереси, потреби, мотиви, цінності інформаційної діяльності; 5) нор-
мативний (етичне ставлення до світу, суспільства, один до одного в інформацій-
ному середовищі [3, с. 130].  

У процесі науково-дослідної роботи Б. Оранюк поняття «інформаційна куль-
тура» вживає в контексті культури безпеки, захисту від агресії і розглядає зазна-
чене поняття як соціальний феномен, який входить у культуру суспільства в 
складі культури безпеки (поряд з культурою здоров’я, екологічною культурою 
тощо). Науковець зазначає, що основні функції культури зумовлені двоплановіс-
тю її структури. Звідси, культура повинна забезпечити суспільство всім необхід-
ним для протистояння як негативним природним явищам, так і негативним нас-
лідкам технологічного прогресивного розвитку суспільства для його прогресив-
ного розвитку; з другого боку, культура повинна забезпечити людину власною 
мобільністю, динамічністю, ефективністю всіх своїх механізмів, безупинно роз-
виватись і самовдосконалюватись [4, с. 291]. 

Науковці вважають, що провідним критерієм інформаційної культури висту-
пає наявність інформаційної компетентності фахівця і визначають, що інформа-
ційна культура – це система інтеграційних взаємодій між розвитком інформацій-
ної грамотності відповідно до сучасних досягнень науки і техніки, розвитком ін-
формаційного досвіду, де головним критерієм виступає на базі одержаної інфор-
мації потенціал продукування нової науково корисної інформації, що становить 
певний рівень інформаційної компетентності спеціаліста [1, с. 71]. 

У процесі науково-дослідної роботи Б. Оранюк поняття «інформаційна куль-
тура» вживає в контексті культури безпеки, захисту від агресії і розглядає зазна-
чене поняття як соціальний феномен, який входить у культуру суспільства в 
складі культури безпеки (поряд з культурою здоров’я, екологічною культурою 
тощо). Науковець зазначає, що основні функції культури зумовлені двоплановіс-
тю її структури. Звідси, культура повинна забезпечити суспільство всім необхід-



18 

 

ним для протистояння як негативним природним явищам, так і негативним нас-
лідкам технологічного прогресивного розвитку суспільства для його прогресив-
ного розвитку; з другого боку, культура повинна забезпечити людину власною 
мобільністю, динамічністю, ефективністю всіх своїх механізмів, безупинно роз-
виватись і самовдосконалюватись [4, с. 291]. 

Зміст терміна «інформаційна грамотність» найближче до поняття «інформа-
ційна культура». Поняття «інформаційна грамотність» сформувалось у 90-ті роки 
в результаті двобічного підходу до вивчення інформаційної культури. З одного 
боку, вважалося, що інформаційна грамотність – це позиція бібліотековедення та 
науково-інформаційної діяльності, з іншого, – володіння комп’ютерними техно-
логіями. 

Інші науковці вважають, що провідним критерієм інформаційної культури 
виступає наявність інформаційної компетентності фахівця і визначають, що інфо-
рмаційна культура – це система інтеграційних взаємодій між розвитком інформа-
ційної грамотності відповідно до сучасних досягнень науки і техніки, розвитком 
інформаційного досвіду, де головним критерієм виступає на базі одержаної інфо-
рмації потенціал продукування нової науково корисної інформації, що становить 
певний рівень інформаційної компетентності спеціаліста [1, с. 71].  

Продовжуючи наведену логіку, зазначимо, що захист та розвиток національ-
ної інформаційної культури у «гібридній війні» напряму залежить від міцності 
інформаційної безпеки держави. Синтезуючи різноманітні підходи до розуміння 
природи інформаційної безпеки як підґрунтя розвитку інформаційної культури, 
науковці виокремлюють такі її базові характеристики:  

по-перше, це стан захищеності інформаційного простору;  
по-друге, це стан захищеності національних інтересів України в інформацій-

ному середовищі; 
по-третє, це захищеність встановлених законом правил, за якими відбувають-

ся інформаційні процеси в державі;  
по-четверте, це суспільні відносини, пов’язані із захистом життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від реальних та потенцій-
них загроз в інформаційному просторі;  

по-п’яте, це невід’ємна частина політичної, економічної, оборонної та інших 
складових національної безпеки [2, с. 36]. 

З нашої точки зору, розвиток інформаційної культури в Україні під час «гіб-
ридної війни» передбачає формування у громадян інтелектуально-світоглядної 
готовності до відстоювання національних цінностей, захисту української націо-
нальної ідеї. 

Отже, ми вважаємо, що «інформаційна культура» як суспільне явище, яке 
представлене сукупністю елементів інформаційної культури, які передбачають 
механізми її сприйняття студентською молоддю й засоби обробки отриманої ін-
формації задля перероблення її у якісний продукт, який сприяє створенню якісної 
нової інформації, що удосконалює й реалізує потенційні можливості суспільства 
в захисті студентської молоді від агресії в умовах інформаційно-гібридної війни. 
Діяльність громадських організацій, яка спрямована передусім на патріотичне 
виховання громадян України у дусі збереження військових традицій і слави Укра-
їнського народу та усестороннє висвітлення історії Збройних Сил та військових 
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формацій, що боролися за державну незалежність України, а також їх участь у 
загальновійськовій підготовці молоді.  
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