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мотивовані учні легше й з більшою охотою здобувають знання, прагнуть 
до творчої діяльності. 

Порядок створення презентації 
1. Планування уроку. Слід глибоко проаналізувати тему уроку, 

з’ясувати його мету, визначити тип та структуру, а також місце презентації 
на уроці, умови її демонстрування, спрогнозувати результати уроку. 

2. Конструювання уроку. Залежно від вікових особливостей учнів та 
видів діяльності необхідно змоделювати навчальні ситуації, підібрати 
матеріали до презентації (текстові, графічні та звукові), розробити види 
завдань, які виконуватимуть учні, використовуючи презентацію, розпланувати 
час тривалості як окремих фрагментів, так і всієї презентації загалом. 

3. Планування використання презентації. Скомпоновану 
презентацію слід переглянути на предмет доцільності змісту, видів та 
тривалості виконання завдань; продумати оформлення; створити й 
відредагувати текстову частину та (за потреби) перекомпонувати змістову, 
визначити послідовність показу. 

Також при підготовці слід врахувати, що розмір презентації 
залежатиме від призначення, але вона не повинна містити більше 13–15 
слайдів [2, с. 44–47]. 

Саме тому комп’ютерні презентації, виконані в програмі Power Point, 
підвищують якість уроку. Форми і місце використання презентації 
залежать від змісту уроку, від мети, яка ставиться на уроці. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій на навчальних заняттях 
сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, швидкому 
та ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу, формуванню 
ключових компетенцій. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ  
ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 

 
Перехід до навчання дитини в початкову школу є важливою подією в 

її дитинстві, яка неминуче призводить до змін способу життя, вимог до її 
фізичного і психічного здоров’я, готовності в цілому.  
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Необхідність взаємодії ДНЗ і сім’ї у питаннях підготовки дітей до 
навчання в школі є очевидною. Взаємодія ДНЗ і сім’ї допомагає створити 
освітнє середовище виховання і розвитку дитини, в якому процес 
підготовки до школи найбільш ефективний.  

На сучасному етапі проблема шкільної підготовки дитини до школи 
глибоко вивчена у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній 
літературі. У працях Л. І. Божович, А. Л. Венгер, Н. Головань, 
Г. Єременко, Г. Риженко, В. К. Котирло, Л. Калузька та ін.  

Відсутність наукових досліджень, спрямованих на висвітлення 
проблеми психолого-педагогічного супроводу батьків, чиї діти готуються 
до школи сприяв вибору теми дослідження, мета якого обґрунтувати 
потребу психолого-педагогічного супроводу батьків при підготовці дитини 
до школи. 

У психолого-педагогічній літературі готовність до школи 
трактується як загальна розвиненість особистості, що дозволяє дитині 
залучитись до процесу навчання та успішно засвоїти його зміст як цілісну 
систему властивостей і якостей, що дошкільник повинен набути у своєму 
фізичному, розумовому, естетичному, моральному розвитку [1]. 

Готовність до школи як інтегральна характеристика особистості 6-
річного школяра є цілісним утворенням, що містить у собі морфологічний, 
інтелектуальний, мотиваційний, емоційно-вольовий, комунікативний 
компоненти і складається на кінець дошкільного дитинства. Усі ці 
компоненти перебувають у живій взаємодії, постійно впливають одна на 
одну, що відповідним чином позначається на будь-якій діяльності на 
поведінці дитини. 

Вивчивши труднощі й успіхи дитини при переході на сходинку 
початкового навчання і простеживши їх взаємозв’язок з вихованням і 
розвитком дитини в сім’ї, ми прийшли до висновку, що готувати дитину до 
школи в сім’ї треба з самих перших років, роль батьків у підготовці дітей 
до школи величезна, її значення важко переоцінити. Дорослі члени сім’ї 
виконують функції і батьків, і вихователів, і вчителів. Однак, не всі батьки 
самостійно, без допомоги дошкільного закладу можуть забезпечити повну, 
всебічну підготовку своєї дитини до шкільного навчання, засвоєння 
шкільної програми. При єдності впливу на дитину ДНЗ та сім’ї результат 
підготовки дитини до школи значно покращується. 

Вивчаючи особливості педагогічного супроводу батьків в процесі 
підготовки дітей до школи, визначено, що допомога і підтримка сім’ї може 
виступати як супровід, який необхідно розуміти, як метод, що забезпечує 
створення умов для прийняття суб’єктом розвитку оптимальних рішень в 
різних ситуаціях життєвого вибору та об’єднання фахівців різного 
профілю, що здійснюють процес супроводу. 

Одним із видів супроводу сьогодні стає педагогічний супровід. Його 
специфіка полягає в тому, що метою його стає цілеспрямований розвиток 
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особистості супроводжуваної людини, здійснюваний за допомогою 
спеціальних педагогічних систем (освіти, виховання, навчання) і 
сукупності умов. 

У ході педагогічного супроводу важливо дотримуватися системного 
підходу. Основними етапами даної системи можуть бути: діагностичний 
(усвідомлення сутності проблеми), пошуковий (збір необхідної інформації 
про шляхи і способи вирішення проблеми), консультативно-проектний 
(обговорення з усіма зацікавленими особами можливі варіанти вирішення 
проблеми), діяльнісний (досягнення бажаного результату) і рефлексивний 
(осмислення результатів діяльності служби супроводу щодо вирішення тієї 
чи іншої проблеми). 

У систему педагогічного супроводу включаються всі учасники 
виховно-освітнього процесу, в тому числі і батьки. В якості об’єкта 
педагогічного супроводу може виступати або конкретний батько, 
конкретна сім’я, або група сімей. 

Педагогічний супровід сім’ї може виступати як комплекс 
педагогічних технологій розвитку, підтримки і допомоги сім’ї, які являють 
собою особливий вид організованої взаємодії супроводжуючих і 
супроводжуваних зміною ціннісно-смислових орієнтацій і установок 
суб’єктів супроводу (дітей, батьків і педагогів), що забезпечує 
повноцінний розвиток особистості дошкільнят у передшкільний період. 

Педагогічний супровід сім’ї на етапі передшкільної освіти дитини 
вирішує безліч завдань, такі як: розвиток інтересу старших дошкільників 
до шкільного навчання; підвищення педагогічної культури батьків у період 
підготовки дітей до школи; підвищення професійної компетентності 
педагогів у системі педагогічного співробітництва ДНЗ та сім’ї, надання 
допомоги батькам та дітям у подоланні труднощів у спілкуванні в 
передшкільному періоді. 

Ефективність педагогічного супроводу сім’ї залежить від наступних 
умов: створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 
педагогічному колективі ДНЗ; підвищення педагогічної компетентності 
фахівців у сфері педагогічного супроводу та сімейного виховання 
(педагогічної майстерності педагогів); здійснення діагностики, що 
дозволяє визначити і вивчити сформованість усіх компонентів готовності 
дітей і батьків до шкільного навчання та проблем взаємодії ДНЗ і сім’ї; 
педагогічний супровід дошкільників у процесі підготовки до шкільного 
навчання; педагогічну освіту батьків; оптимізація предметно-розвиваючого 
середовища, що сприяє підготовки дитини до школи, розкриття її творчих 
здібностей, впевненості у власних силах, уміння адаптуватися в 
змінюваному соціумі; активність батьків; оснащення методичної 
бібліотеки для фахівців і батьків; наступність у системі дитячий садок-
дошкільнята-сім’я-школа; наступність у педагогічній діяльності фахівців 
при підготовці дітей до навчання. 
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PARATRANSIT AS AN EFFICIENT MODE OF PUBLIC TRANSPORT 

 
The problem of the choice of an efficient transport mode to carry people 

from the suburbs to the city is not completely solved in many countries all over 
the world. The aim of the research is to study paratrasit as a way to solve the 
problem of transporting people with disabilities from the suburbs. Paratransit 
means the public transport which schedule and route depends on the requests of 
passengers [1]. The object of the research is the system of public transport to 
satisfy the needs of the people with disabilities. The subject of the research is 
paratransit. The topicality of this research is conditioned by the increased 
interest of communities to the problem of the search of optimal ways to 
transport people with disabilities from and to the suburbs.  

The quality of the life of the disabled people is deprived by the 
inefficiency of the transport system. The efficient transport system must meet 
the following general requirements:  

− to provide services to all areas where there is a demand for transport 
services; 

− to be accessible to all population groups of all age and economic status 
in the city and the suburbs; 

− to provide the access to terminals in airports, railway and bus stations;  
− to have carrying capacity that is sufficient to meet demands, especially 

in the areas with the maximum concentration of the business activity;  
− to have satisfactory characteristics in speed, safety, reliability, comfort; 
− to provide reasonable costs and tariffs [4, p. 119]. 
The desired combination of transport modes for a city depends on its size 

and features. In a town, the choice of transport modes is not usually a special 
problem. In cities, there is a growing need for the public transport, which has 
significant transportation capacities. More and more serious problems are in 
suburban areas: any time a suburban resident leaves a house, he / she needs a car 
because these population groups find themselves in transport isolation. For 
example, western cities have extensive agglomerations with low population 
density and a poorly developed infrastructure. It is problematic to provide such 


