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В статье рассмотрены основные проблемы подготовки будущего специалиста так, чтобы он был конкурентным
на рынке труда. Обосновано необходимость модернизации образования на основе компетентностного подхода, при
котором изменяется характер поставленных целей с «экстенсивного» на прогрессивный. Проанализировано подходы
ученых к пониманию сущности экономико-правовой компетентности специалиста. Рассмотрено основные характеристики экономико-правовой компетентности специалиста. Выделены наиболее важные компетенции экономикоправовой компетентности специалиста.
Ключевые слова: образование, модернизация, компетентность, компетенция, экономико-правовая компетентность.
The article highlights the typical problems of training of future specialists to become competitive at the labour market. The
necessity of modernization of education on the basis of competence approach with the changing nature of goals from "extensive"
to "progressive" has been stressed. Approaches of scientists to understand the economic and legal competence of specialists
have been analysed. The basis characteristics of economic and legal competence of specialists have been provided. The most
important competence from anong the economic and legal competences of specialists have been defined.
Key words: education, modernization, competence, competency, economic and legal competence.

УДК 378.14.015.62
УМІННЯ ВІЗУАЛІЗУВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА ЯК ФАХОВА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

У статті коротко проаналізовано підходи у тлумаченні терміну «візуалізація», на підставі чого у контексті
сучасних тенденцій в інформатизації освіти зроблено висновок про необхідність вивчення та використання майбутніми вчителями природничо-математичних дисциплін технологій мультимедіа. Виділено технологію flash,
яка забезпечує не лише якісну візуалізацію, а й інтерактивність створюваних додатків. Наведено опис авторського інтерактивного додатку «Інтерактивні схеми
Сонячного і Місячного затемнень» як приклад динамічної
візуалізації навчального матеріалу.
Ключові слова: візуалізація, інтерактивний додаток,
технології flash, анімація.
Постановка проблеми. Інформатизація освіти вплинула на традиційні підходи у навчанні: крім залучення технічних новацій, використання інтернет-простору, впровадження інтерактивних технологій особливу увагу дослідники
стали приділяти питанням використання спеціалізованих
програмних засобів для унаочнення навчального матеріалу. З’явилися нові терміни «візуалізація» і «візуальна підтримка», які в тому числі характеризують залучення інформаційних технологій у сферу навчальної діяльності.
Термін «візуалізація» походить від латинського
«visualis» – те що сприймається очима, наочний, і тому широка громадськість трактує візуалізацію як всякий спосіб
забезпечення наочної реальності. І якщо усталені погляди
на наочність як базовий принцип навчання довго не переглядалися, то з появою мультимедіа питання реалізації наочності навчального матеріалу придбали нову якість.
Сьогодні мультимедіа-технології — це один з перспективних напрямів інформатизації навчального процесу.
Вони інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси,
які можуть забезпечити середовище формування та прояву
ключових компетенцій вчителя, до яких належать, у першу
чергу, інформаційна і комунікативна. Додамо, що мультимедіа-технології відкривають принципово нові методичні
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підходи у системі загальної освіти за рахунок візуальних
ефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних
засобів, вони дозволяють об'єднувати текст, звук, графіку,
фото, відео в одній цифровій демонстрації.
І саме мультимедійні технології можуть бути покладені
в основу формування у майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін умінь візуалізувати навчальний
матеріал – деякий об'єкт недостатньо тільки вміти показати, необхідно вміти передбачити всі потрібні властивості
при уявному його моделюванні, а потім зуміти побудувати,
сконструювати.
Аналіз актуальних досліджень. Наразі розроблено
велику кількість електронних засобів, які візуалізують та
спрощують сприйняття навчального матеріалу [2; 3]. Серед
них – електронні підручники, енциклопедії, карти, віртуальні лабораторії, спеціалізовані предметні середовища тощо.
Разом з цим їх розмаїття часто вимагає великої кількості
часу на аналіз та виважений вибір на користь одного з них.
Також часто трапляється ситуація коли інформація, наведена у ресурсі, застаріває або невдало відображає підґрунтя фізичних процесів з позиції індивідуалізованого навчання. Тому настає потреба у створенні власної електронної
підтримки курсу, яка б передбачала урахування якісної візуалізації теоретичного матеріалу та інтерактивність додатку
(слово «інтерактив» є калькою з англійської мови від слова
«interact», де «inter» – взаємний і "асt" – діяти, тому "інтерактивний" розуміємо як здатний до взаємодії, діалогу, а ресурс, який називають інтерактивним, має бути чутливим до
потреб суб’єкта навчання: його індивідуальних психічних
властивостей (швидкості реакції, особливостей сприйняття
тощо), можливостей використовувати ресурс у певний час
у певному місці тощо [5]).
Як показує наш досвід, для розробки такого ресурсу
варто скористатися інтегрованим середовищем Adobe
Flash [7]. Технологію Flash як мультимедійну технологію
можна вважати одним із кращих зразків комп’ютерної під-
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тримки при створенні мультимедійної продукції [4;8]. Технологія Flash спочатку розроблялась для анімованої двовимірної графіки, але нині сфера її застосування дуже
широка. За її допомогою створюють web-сайти, векторні
елементи їх змісту, інтерактивні навчальні посібники, презентації, демонстраційні анімації, додатки для тестування,
віртуальні лабораторні роботи і навіть мультиплікаційні
фільми.
Flash-додатки, на відміну від рукописних чи друкованих
джерел, дозволяють зробити подання матеріалу динамічним і здатним взаємодіяти з користувачем. Вони дозволяють створювати повноекранну анімацію з вбудованим
звуком і інтерактивністю при відносно невеликих розмірах
файлу.
Мета статті – уточнити термін «візуалізація» у контексті
підготовки сучасного вчителя, навести приклади мультимедійних додатків, вміст і використання яких передбачають
якісну динамічну візуалізацію навчального матеріалу і які
можуть стати основою для формування у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін стратегічного
бачення якісного візуального подання теоретичного матеріалу та шляхів реалізації візуальної підтримки при створенні
авторських електронних матеріалів.
Виклад основного матеріалу. Результати психологопедагогічних досліджень в області візуалізації навчальної
інформації представлені роботами різних рівнів і форматів.
Зокрема, теоретичними основами візуалізації навчальної
інформації займалися В. Давидов, П. Эрднієв, В. Зінченко,
Р. Лаврентьєв, Н. Манько. Вивченню особливостей візуального мислення присвячені роботи Р. Арнхейма, Н. Рєзніка,
В. Сквирського.
Значний внесок у теорію сприйняття і засвоєння різних
видів інформації, зокрема, вплив на органи чуття аудіовізуальної інформації внесли В. Беспалько, Л. Виготський,
А. Леонтьєв, Н. Тализіна, І. Якиманська та інші.
Питання розробки засобів мультимедійної візуалізації
розглядаються в роботах М. Бєляєва, Л. Зайнутдинової,
Р. Краснової, К. Кречетнікова, А. Солового, Л. Чуксиної.
Означення, які ми зустріли в наукових публікаціях
стосовно терміну «візуалізація», розрізняються родовим
поняттям - одні автори сприймають візуалізацію як готове подання числової та текстової інформації у вигляді
графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт тощо.
Інші вважають, що візуалізація - це процес представлення
даних через зображення з метою максимальної зручності
їх розуміння; надання видимої форми об'єкта, суб'єкта,
процесу.
Деякі дослідники сприймають візуалізацію лише як наочність, тобто вважають, що візуалізація виконує лише ілюстративну функцію. Інші розглядають візуалізацію як вплив
на психолого-фізіологічні процеси особистості, які відбуваються при наочному сприйнятті, - при візуалізації у людини виникають асоціативні проекції і зв'язки, які створюють
умови для кращого сприйняття та засвоєння навчального

матеріалу.
Ще одне тлумачення терміна «візуалізація» полягає
не стільки в демонстрації образу досліджуваного об'єкта,
скільки у створенні цього образу. Такі ідеї зумовили трактування терміна «візуалізація» як специфічної категорії
дидактики, яка має більш складну структуру, ніж традиційне поняття «наочність», оскільки вона додатково включає
систему дій викладача з конструювання образу предметів
чи явищ, які вивчаються. Тому основним призначенням візуалізації є включення механізмів уяви, установки і закріплення асоціативних зв'язків між зоровими образами і характером основних понять.
Таким чином, з аналізу підходів у тлумаченні терміна
«візуалізація» можна стверджувати про одностайність думок щодо сприйняття деякого об'єкта через зір, тобто через
наочний образ. Разом з тим сам термін «візуалізація» та
його походження від англійського слова visualization як похідні від дієслова вимагають дії, тому візуалізацію будемо
трактувати як процес демонстрації навчального матеріалу,
який вимагає не тільки відтворення зорового образу, але і
його конструювання.
І якщо раніше для унаочнення навчального матеріалу
вчителі обходилися олівцем і папером або крейдою та дошкою, то сьогодні арсенал засобів викладача розширився
до використання технічних новацій (інтерактивні дошки,
проектори, рідери, планшети).
Здешевлення комп'ютерної техніки та підвищення її
обчислювальних потужностей спричинили активне впровадження інформаційних технологій у навчання природничо-математичних дисциплін. Запит суспільства на спеціалізоване програмне забезпечення зумовив появу мультимедійних технологій, які дозволяють не лише яскраво подати
теорію, навести приклади її використання у повсякденному
житті, а і акцентувати увагу на суттєвих характеристиках
важливих понять, відношень, закономірностей навколишнього світу.
І саме курси природничо-математичних дисциплін, які з
одного боку пояснюють природні процеси, а з іншого не є
легкими у сприйнятті навчального матеріалу, мають у першу чергу використати потенціал таких мультимедіа, щоб
спростити процес навчання і зробити його наочним, а тому
зрозумілим і цікавим.
Усвідомлюючи потребу у якісній візуальній підтримці
курсу фізики, нами розроблено ряд інтерактивних додатків,
один з яких – «Інтерактивні схеми Сонячного і Місячного
затемнень» – можна знайти у [1].
Окрім короткої навчальної інформації, що стосується
основних термінів і визначень теми, у інтерактивному додатку передбачена можливість покрокової візуалізації згаданих явищ природи. Ресурс призначений для використання як на лекційних, практичних, семінарських заняттях, так
і під час самостійного вивчення матеріалу.
Структурна модель інтерактивного додатку наведена
на рис. 1

Рис.1. Структура навчального ресурсу
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Користувачу, який вперше зустрічається з такими явищами як Сонячне та Місячне затемнення, пропонується
ознайомитися із теоретичною частиною, де коротко пояснюються основні відомості щодо цих природних явищ. Тут
можна дізнатися відповіді на питання про затемнення, а
саме: що таке затемнення, його види, чому і як вони відбуваються, де і як їх можна спостерігати тощо. Після ознайомлення із теоретичною частиною є можливість відразу
перейти до другої або третьої демонстраційної частини
навчального ресурсу – наочного проектування будь-якого
із затемнень. Передбачена можливість повністю «зануритися» у затемнення Сонячної системи – спостерігати за рухом Сонця і Місяця, бачити відносне розташування небесних тіл (рис. 2). Вважаємо, що найважливішими у створеному ресурсі є можливість інтерактивного відтворення усіх
променів, які йдуть від Сонця до Землі чи Місяця (рис. 3).

Рис.2. Розташування небесних тіл

Рис.3. Схема Сонячного затемнення
На традиційних заняттях вчитель фізики має власноруч
відтворювати схеми затемнень Сонячної системи, що інколи викликає труднощі, адже потрібно не тільки зобразити
правильно сонячні промені, а ще й врахувати взаємне розміщення інших небесних об’єктів. В розробленому навчальному ресурсі такі схеми анімуються автоматично, причому
в будь-який момент завдяки блоку керування додатком,
можна призупинити затемнення та детально ознайомити-

ся із особливостями схеми падіння сонячних промінів. По
завершенні побудови на екрані відобразяться надписи до
нових елементів, які з’явилися на зображенні.
Як вже зазначалося, даний навчальний ресурс має
блок керування. Це дає можливість розглянути та познайомитися детально з кожним кроком у певний момент демонстрації. Керувати процесом є можливість у всіх його частинах – як теоретичній, так і в демонстраційних. Завдяки
цьому можна робити паузи у спостереженнях, знайомитися
«по-кадрово» із явищем природи і відтворювати чи оновлювати демонстрацію для повтору. Іншими словами, такий
блок дає можливість, сидячи за комп’ютером або стоячи
біля інтерактивної дошки, власноруч керувати одним із
найцікавіших явищ природи – Сонячним або Місячним затемненням.
Вважаємо, що вміння створювати та використовувати
подібні інтерактивні додатки сьогодні є фаховими і необхідними для навчання природничо-математичних дисциплін.
Оскільки вони безпосередньо пов’язані з інформаційними
технологіями, то їх упевнено можна відносити до інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутнього вчителя.
Висновки. Аналіз електронних ресурсів, присвячений
навчанню природничо-математичних дисциплін, вказує
на необхідність якісної візуальної підтримки текстового
матеріалу, яка може бути реалізована, зокрема, і як інтерактивний додаток (зокрема, у вигляді віртуальних робіт по
вивченню фізичних процесів та явищ, комп’ютерному моделюванні та анімації тощо).
Така візуалізація теоретичного матеріалу збагачує процес навчання і підвищує його ефективність.
Розробка і використання мультимедійних додатків студентами, майбутніми вчителями природничо-математичних дисциплін, демонструє як розуміння ними природних
явищ і процесів навколишнього світу, так і усвідомлення потреб суб’єктів навчання у візуальній підтримці навчального
матеріалу.
В процесі візуалізації з використанням мультимедійних
технологій реалізується основний дидактичний принцип
наочності, з'являються глибинні внутрішні взаємозв'язки,
формуються асоціативні зв'язки, підтверджується знання
теоретичного підґрунтя факту та його інтерпретації.
Завдання по візуалізації навчального матеріалу виконують функцію формування професійної компетентності,
оскільки вимагають від студента не тільки розуміння математичних, інформатичних, природничих основ процесу динамічної візуалізації, а й оволодіння комп'ютерними
інструментами, які сьогодні є в арсеналі сучасного вчителя, напрацювання вмінь і навичок їх використовувати при
виконанні потенційних професійних завдань майбутнього
педагога, який у своїй роботі зможе активно і виважено використовувати потужні сучасні інструменти підтримки навчального процесу.
Відзначимо також, що після знайомства з потенціалом
мультимедійних технологій та можливостей їх використання при візуалізації навчального матеріалу у студентів педагогічного університету стимулюється пізнавальний інтерес,
виникає бажання освоювати авторські додатки, а усвідомлення потреби і умінь їх використовувати в майбутній професійній діяльності забезпечує позитивне ставлення до
процесу навчання.
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В статье кратко проанализированы подходы в толковании термина «визуализация», на основании чего в контексте современных тенденций в информатизации образования сделан вывод о необходимости изучения и использования будущими учителями естественно-математических дисциплин технологий мультимедиа. Выделено технологию
flash, которая обеспечивает не только качественную визуализацию, но и интерактивность создаваемых приложений.
Приведено описание авторского интерактивного приложения «Интерактивные схемы Солнечного и Лунного затмений» как пример динамической визуализации учебного материала.
Ключевые слова: визуализация, интерактивное приложение, технологии flash, анимация.
The article briefly analyzes the approaches to the interpretation of the term "visualization", whereby in the context of modern
trends in informatization of education concludes the need to study and analyze natural and mathematical technologies of
multimedia by future teachers. We have highlight flash-technology, which provides not only high quality rendering, but also creates
interactive applications. The description of the author's interactive application "Interactive scheme of solar and lunar eclipses" has
been showed as an example of dynamic imaging study material.
Key words: visualization, interactive application, flash-technology, animation.

УДК 174-057.222
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА: ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ВНЗ
Визначено й проаналізовано основні підходи до проблеми формування етичної компетентності майбутніх
менеджерів у вищому навчальному закладі. В статті описано специфіку та систему вимог до професійно-етичної компетентності. Виокремлено основні проблеми та
деякі норми професійної етики, сформульовані вимоги до
особистісних та професійно значущих якостей менеджера. Подана загальна характеристика етичної поведінки
фахівця. Окреслені педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності у процесі навчання в ВНЗ.
Ключові слова: менеджер, компетентність, професійна етика, професій-но-етична компетентність.
Вступ. Докорінні зміни в політичній та соціально-економічній сферах життя України зумовили особливу гостроту
проблеми формування етичної компетентності студентської молоді. Компетенції в моральній сфері більше, ніж
будь-яке інше структурне утворення внутрішнього світу
людини, визначає соціальну стійкість системи відносин людини із суспільством, з іншими людьми, ефективно впливає
на формування свідомості, самосвідомості, професійних
якостей.
Особливої актуальності зазначена проблема набуває в
нинішніх умовах, для яких характерними є нестабільність
та суперечливість моральної атмосфери. Сьогодні суспільство стоїть перед якісно новою моральною ситуацією,
необхідністю оцінки та вибору моральних цінностей, здатністю особистості пов’язувати ціннісні орієнтації із загаль-
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нолюдськими (гуманністю, справедливістю, миролюбністю,
добротою тощо). І вища школа як одна з визначальних ланок освіти покликана забезпечувати розв’язання цієї важливої проблеми, оскільки студентство є важливим джерелом відтворення класу інтелігенції, носієм високого рівня
культури та освіченості.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтування
проблеми формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю.
Досягнення мети передбачає розв’язання наступних
задач дослідження:
1. Проаналізувати основні теоретичні підходи до проблеми формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів.
2. Сформулювати вимоги до особистісних та професійно значущих якостей менеджера.
3. Окреслити педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності у процесі навчання в ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. Науково-теоретичні засади формування особистості, її загальної і, зокрема, моральної культури розроблялися у працях
К.Байші, І.Беха, Л.Бурдейної, Г.Васяновича, І.Грязнова,
В.Діуліної, І.Зязюна, В.Лозового, С.Крука, В.Плахтій,
О.Пометун, О.Савченко, О.Сухомлинської, Л.Хоружої.
Проблеми розвитку особистості майбутнього професіонала досліджені М.Дьяченком, Л.Кандибовичем,
Г.Назаренковою. Проблемам етичної моралі, етичного
та соціального менеджменту присвячені дослідження
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