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пізнання самостійного дорослого життя та 

навколишньої дійсності. 

Застосовуючи емоційно-мотиваційний 

критерій, ми маємо можливість визначити, 

наскільки свідомо підлітки ставляться до 

протилежної статі і до питань сексуальних 

стосунків, як поводяться в цих конкретних  

ситуаціях. 

Висновки. Враховуючи специфіку 

сексуального виховання молодих людей, 

учитель основ здоров’я повинен мати не 

тільки необхідні знання, уміння та навички 

для здійснення цього складного процесу, а й 

відповідні знання про психологічну 

готовність до майбутньої професійної 

діяльності в сфері статевого виховання учнів 

середньої школи, наявність психологічної 

стійкості, орієнтації майбутніх учителів на 

постійне професійне самовдосконалення. 
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Розглянуто деякі можливості використання інтерактивної дошки як засобу для 

створення та реалізації навчальних коміксів у початковій школі. З’ясовано особливості 
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використання даного виду роботи. Визначено їх вплив на навчальний процес та засвоєння 

матеріалу в цілому. 

Ключові слова: засіб мультимедіа, комікс, навчальна діяльність, початкова школа. 

Ovchar N. W., Vorozhbit-Gorbatyuk V.V. Interactive board as a means of creating comics 

in primary school lessons. There are considered some possibilities of using interactive whiteboards 

as a means to create and implement educational comics in primary school. The peculiarities of using 

this type of work have been clarified. Their influence on the educational process and assimilation of 

the material in general is determined. 

Key words: multimedia tool, comics, educational activities, primary school. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Нова українська школа відкрила для учителів безліч способів реалізації освітніх 

цілей, презентування навчального матеріалу. Сьогодні вчитель має широкі можливості для 

вибору способів, методів, шляхів організації діяльності. Сюди відноситься й створення 

навчальних коміксів. 

Комікс (від англ. соmіс комедійний, смішний) – це послідовність малюнків, зазвичай з 

короткими текстами, що створюють певну зв’язну розповідь і мають специфічну форму 

філактеру – «мовної бульбашки» («хмарки»), в якій розміщуються думки персонажу, 

заголовки тощо [3].  

Питання використання коміксів у навчальному процесі не оминуло уваги вчених. 

Науковець Г. Онкович [4] – використання коміксів як засобу медіаосвіти; Т. Чикалова – 

дидактичні можливості використання коміксів на уроках у початковій школі та інші. 

Мета та завдання роботи полягають у дослідженні місця інтерактивної дошки як 

засобу для створення навчальних коміксів. 

Специфіка коміксу полягає саме у його формі подачі матеріалу. Усі події промальовані 

послідовно, фрази у «хмаринках» короткі і додаються як своєрідне пояснення зображеного. 

Саме через це інформація легко та швидко засвоюється. Дітям цікаво працювати з коміксами, 

адже окрім красивої картинки та лаконічного тексту тут присутня динаміка розвитку подій. 

Методи. Найбільш продуктивним, на нашу думку, є створення коміксу самими учнями. 

У цьому їм може допомогти інтерактивна дошка.  

На теренах Інтернету можна знайти багато сервісів для створення коміксів. Наприклад: 

«Storyboard That», «Make Beliefs Comix», «Pixton» тощо. 

Організації дослідження. Учитель заздалегідь пропонує теми. Обравши тему, діти 

приступають до діяльності. Це може бути колективна, групова та навіть індивідуальна робота. 

Вибір залежить від навчальних цілей і завдань, рівня згуртованості учнівського колективу, 

сформованих навичок роботи в команді. Учні самі придумують історію для розв’язання 

проблеми. Фрази в хмаринках мають бути короткими. Обирають фон, персонажів тощо, 

вирішують які репліки будуть записані. Таким чином, відбувається процес не лише розвитку 

творчого мислення, а й згуртування колективу, формується уміння знаходити компроміс та 

домовлятися. Діти вчаться відстоювати свою думку. 

Учитель може самостійно готувати матеріал у вигляді навчального коміксу. Він буде 

красивим, яскравим, таким, що хочеться розглядати й читати. Показати комікс допоможе 

сенсорна дошка. Вона надасть можливість змінити чи доповнити його в ході уроку.  

Результати досліджень. Викладене вище стосується організації навчальної діяльності 

у початкових класах. Специфіка дітей цього віку така, що інформацію потрібно подавати 

таким чином, щоб залучити усі органи чуттів. Інтерактивна дошка дозволяє одночасно 

впливати на три – зір, слух та дотик. Також здійснювати навчання у вигляді гри, що дозволяє 

створити ненав’язливу і позитивну атмосферу для засвоєння знань. 
Висновки. Таким чином, дозволяючи учням самостійно створювати комікси, ми пробуджуємо інтерес 

до навчання, пізнавального пошуку, а використання інтерактивної дошки сприяє всебічному 

гармонійному розвитку дитини через реалізацію золотого правила дидактики. Адже, як зазначає 

N. Akcanca, науки мають багато абстрактних понять, які важко зрозуміти, і використання не лише книг, 

а й інших засобів навчання розвиватиме бажання вчитися [1]. 
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В роботі досліджено особливості 

організації професійно-прикладної фізичної 

підготовки майбутніх архітекторів у ЗВО 

технічного профілю та застосування її на 

практиці, а також умови роботи 

архітекторів та їх професійні захворювання. 

Відібрані засоби професійно-прикладної 

фізичної підготовки архітекторів, які можна 

використовувати під час пандемії. 

Ключові слова: ППФП, ЗВО 

технічного профілю, засоби, архітектура. 

Petko M. S, Solohubova S. V., 

Shyian V. M. Professional and applied physical 

training of architects in a higher education 

institution of technical profile during a 

pandemic The peculiarities of the organization 

of professional-applied physical training of 

future architects in higher educational 

institutions of a technical profile and its 

application in practice and also working 

conditions of architects and their occupational 

diseases are investigated in this work. Selected 

means of professional and applied physical 

training of architects that can be used during a 

pandemic. 

Keywords: PAPT, HEI of a technical 

profile, means, architecture. 

Постановка проблеми та її зв’язок з 

важливими науковими та практичними 

завданнями. Професійно-прикладна фізична 

підготовка (ППФП) є одним основних 

розділів фізичної підготовки спеціалістів в 

ЗВО. Навички професійної діяльності 

майбутніх архітекторів є досить 

різноманітними, а організація навчального 

процесу з дисципліни «Фізичне виховання» в 

період пандемії має певну специфіку. Саме 

тому дослідження особливостей професійно-

прикладної фізичної підготовки архітекторів 

під час карантину, пов’язаного з пандемією, є 

актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. ППФП − це спеціалізований 

засіб, який збагачує майбутнього фахівця 

професійно-корисними руховими уміннями і 

навичками та виховує фізичні здібності, від 

яких прямо або частково залежить певна 
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