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“Cтримінг” (streaming – поділення на “потоки”) – метод групування дітей 
за здібностями, що починає застосовуватись у середній школі на другому,
третьому році навчання.

“Сетинг” (setting – поділення на “сети”, групи) побудований на 
групуванні учнів протягом навчання на основі успішності з окремих дисциплін.
Один і той же учень може бути на першому етапі з англійської мови та на 
останньому з математики. Уважається, що цей вид має переваги, оскільки:
заняття з однорідним класом дозволяє вчителю визначити зміст, форми та 
методи навчання згідно з рівнем здібностей учнів, визначитись зі ступенем 
складності навчального матеріалу.

Окрім методів навчання обдарованих дітей, існує кілька форм навчання,
такі як групи “змішаних здібностей”, де використовуються різноманітні методи 
індивідуального навчання, а також робота в групі вчителів. Тут широко 
використовується план індивідуалізованого навчання з математики “SMILE” 
(Secondary mathematics Individualized Learning Experiment). Ця програма дає 
можливість учневі досягти максимального прогресу відповідно до його темпу 
та надає вчителеві більше можливостей керування навчанням обдарованих 
учнів. Вона використовується в багатьох штатах більше 20 років.

Поряд із програмами для навчання інтелектуально, творчо та академічно 
обдарованих дітей існують ще програми для розвитку здібностей спортивно 
обдарованих учнів. Такі програми є частиною урядової стратегії, що створена 
для покращення освіти для обдарованих і талановитих учнів. Метою таких 
програм є покращення рівня навчання, роботи наставників та освіти для 
обдарованих спортсменів задля того, щоб підвищити їх прагнення й
удосконалювати їх здібності, мотивацію та самоповагу. Це спонукає більш 
талановитих спортсменів до участі в спортивних клубах. Завдяки цим 
програмам більше ніж 10% учнів у початковій та середній школах отримують 
необхідну для них підтримку.

На сучасному етапі для координації зусиль із розробки спеціальних 
програм для обдарованих дітей створено Всесвітню та Загальноєвропейську 
ради з обдарованих і талановитих дітей. Престижні навчальні заклади та 
наукові центри активно беруть участь у наукових дослідженнях, у розробці та 
організації програм із навчання обдарованих дітей, а великі промислові 
компанії займаються їхнім фінансовим забезпеченням.
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безпеки життєдіяльності)
З ДОСВІДУ РОБОТИ “АНГЛІЙСЬКОГО КЛУБУ” ЯК ОДНОГО З

РІЗНОВИДІВ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ 

Курсанти і студенти Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності (ЛДУ БЖД) мають все необхідне обладнання (комп’ютерні 
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класи), навчальні матеріали (сучасні посібники, дистанційні курси з англійської 
мови), довідкову літературу, висококваліфікованих викладачів для поглиблення 
знань з іноземних мов. Останнім часом на кафедрі іноземних мов та технічного 
перекладу ЛДУ БЖД приділяється особлива увага організації позааудиторної 
роботи курсантів і студентів, зокрема, тренуванню навичок спілкування з
іноземцями, які придадуться їм під час Євро 2012. З цією метою, у березні 2011 
року викладачі кафедри організували “Англійський клуб” з участю зарубіжних 
викладачів і студентів.

Мета доповіді – поділитися досвідом проведення засідань “Англійського 
клубу” для курсантів і студентів ЛДУ БЖД.

Засідання клубу проводяться з метою: 1) покращити рівень знань 
англійської мови курсантів/студентів; 2) навчити їх обмінюватися цікавою та 
потрібною інформацією англійською мовою; 3) допомогти у налагодженні 
контактів та сприяти спілкуванню англійською мовою між 
курсантами/студентами університету та іноземцями; 4) збагатити рівень 
розмовної англійської мови для використання своїх знань та навичок 
безпосередньо під час проведення Євро-2012. 

Під час доповіді буде проведено аналіз переваг і недоліків проведення 
семи засідань “Англійського клубу”. 

 

к.і.н., доц. Безбах В.Г. (ВІКНУ)

ГУМАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ – 
СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Актуалізація проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти і науки 

України обумовлена докорінними змінами, що відбуваються в українському 
суспільстві в напрямі демократизації всіх сфер суспільного життя. Цей 
складний і різноплановий процес спрямований на підвищення ролі людини та 
піднесення її соціального статусу.

Проблему гуманізації та гуманітаризації освіти і науки доцільно 
розглядати як її переорієнтацію на повноцінний інтелектуально-духовний 
розвиток особистості, на “олюднення” процесів навчання і виховання,
повернення до кантівського означення людини як мети, а не як засобу.

Розглядаючи гуманітарну освіту і науку як дві невід’ємні складові 
становлення особистості, доцільно розглянути кожну із них окремо,
розкриваючи провідні тенденції розвитку та основні напрямки трансформації в
Збройних Силах України.
В Збройних Силах України гуманітарна освіта відіграє важливу роль у
формуванні інтегрального знання в системі військових наук. Світоглядність 
гуманітарної освіти сприяє розширенню кругозору, інтелектуалізації військової 
праці, духовності, глибокого мислення, активізації життєвої позиції особистості 


