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ЗАСТОСУВАННЯ МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В 

СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

APPLICATION OF THE MONITORING SYSTEM OF THE 
INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE 

ENGINEERING TRAINING SYSTEM 

Н. А. Доценко 

Актуальність теми 
дослідження. Сучасні моніто-
рингові системи інформаційно-
освітнього середовища здатні 
збирати та накопичувати 
інформацію щодо освітніх 
результатів. Але в підготовці 
інженерів електронні моніторин-

Urgency of the research. 
Modern monitoring systems of the 
information and education 
environment are able to collect and 
accumulate information on 
educational outcomes. But in the 
training of engineers, electronic 
monitoring systems are not used in 
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гові системи використовуються не 
в повному обсязі, а лише 
фрагментарно. Тому є потреба в 
дослідженні системи моніторингу 
інформаційно-освітнього середови-
ща, яку можна використовувати з 
метою підвищення якості 
інженерної освіти. 

Постановка проблеми. 
Важливим аспектом користу-
вання моніторинговою системою є 
аналіз статистичної інформації в 
умовах інформаційно-освітнього 
середовища та корекція подачі 
навчального контенту на основі 
отриманої інформації. 

Аналіз останніх 
досліджень і публікацій. У 
наукових працях В. Бикова, 
Р. Гуревича, М. Кадемії, 
С. Литвинової презентовано 
інформаційно-освітнє середовище 
як освітню систему, що забезпечує 
відкритість навчання. Вчені 
В. Беспалько, С. Шишов і В. Кальней 
досліджують моніторинг якості 
освіти в школі; А. Майоров 
аналізує  моніторинг  в  освіті  як  
науково-практичний  феномен; 
А. Дахін – моніторинг успішності 
та ефективності навчальної 
роботи; Г. Єльникова досліджує 
моніторинг діяльності  учасників 
освітнього  процесу. 

 
 
Постановка завдання. 

Метою даної статті є 
дослідження застосування моніто-
рингової системи інформаційно-
освітнього середовища в системі 
інженерної освіти, визначення 
шляхів подачі навчального 
контенту з урахуванням статис-
тичних показників. 

Виклад основного 
матеріалу дослідження. У 
статті розглядаються засоби 
моніторингу для здобувачів вищої 
освіти інженерних спеціальностей 

full, but only fragmentarily. 
Therefore, there is a need to study 
the system of monitoring the 
information and education 
environment, which can be used to 
improve the quality of engineering 
education. 

 
Target setting. An important 

aspect of using a monitoring system 
is the analysis of statistical 
information in the informational and 
educational environment and the 
correction of the supply of 
educational content on the basis of 
the information received. 

Actual scientific researches 
and issues analysis. In the 
scientific works of V. Bykov, 
R. Gurevich, M. Kademii, S. Litvino-
va, the informational and 
educational environment was 
presented as an educational system 
that provides openness of education. 
Scientists V. Bespalko, S. Shishov and 
V. Kallney are investigating the 
monitoring of the quality of 
education at school; A. Mayorov 
analyzes the monitoring in education 
as a scientific and practical 
phenomenon; A. Dakhin – moni-
toring the success and effectiveness 
of educational work; G. Yelnikova 
investigates the monitoring of the 
activities of participants in the 
educational process. 

The research objective. The 
purpose of this article is to study the 
application of the monitoring system 
of the informational and educational 
environment in the system of 
engineering education, determining 
the ways of submitting educational 
content in the light of statistical 
indicators. 

The statement of basic 
materials. The article deals with 
the means of monitoring for higher 
education graduates of engineering 
specialties in the conditions of the 
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в умовах інформаційно-освітнього 
середовища, такі як методи 
оцінки, аналіз відповідей і 
статистика. Моніторинг 
підготовки здобувачів вищої 
освіти в інформаційно-освітньому 
середовищі здійснюється шляхом 
аналізу систем, які забезпечують 
роботу з наступними 
елементами: моніторинг оцінок і 
відповідей за виконані завдання, 
робота з тематичними модулями, 
теоретичним змістом, практич-
ними завданнями та тестовими 
навчальними тренажери в умовах 
інформаційно-освітнього 
середовища. Це дає можливість 
подавати зміст освіти з 
урахуванням індексу легкості та 
дискримінації.  

Висновки. Здобувачі вищої 
освіти інженерних спеціальностей 
у процесі виконання завдань і 
отримання оцінок формують 
статистичні дані курсу, 
відповідно до яких викладач може 
оцінити успішність виконання 
завдань і врахувати недоліки і 
виправити їх. Перспективами 
подальших досліджень є визначення 
плану дій щодо корекції засобів та 
подачі навчального контенту 
інформаційно-освітнього 
середовища на основі отриманої 
інформації. 

 
Ключові слова: моніторинг, 

інженерна освіта, інформаційно-
освітнє середовище, статистичні 
показники. 

informational and educational 
environment, such as methods of 
evaluation, analysis of answers and 
statistics. Monitoring of the training 
of higher education students in the 
informational and educational 
environment is carried out by 
analyzing systems that provide work 
with the following elements: 
monitoring of evaluations and 
answers for completed tasks, work 
with the thematic modules, 
theoretical content, practical tasks 
and test training simulators in the 
conditions of the informational and 
educational environment. This 
makes it possible to submit the 
content of education, taking into 
account the index of lightness and 
discrimination. 

Conclusions. Applicants of 
higher education in engineering 
specialties in the process of 
performing tasks and obtaining 
grades form the statistical data of 
the course, according to which the 
teacher can assess the success of the 
tasks and take into account the 
shortcomings and correct them. 
Prospects for further research are 
the definition of a plan of action for 
the correction of facilities and the 
provision of educational content to 
the information and educational 
environment on the basis of the 
information received. 

Keywords: monitoring, 
engineering education, 
informational and educational 
environment, statistical indicators. 

Актуальність теми. Інформаційно-освітнє середовище це не 
тільки системно організована сукупність засобів передачі даних, 
інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, учасників освітнього 
процесу, апаратно-програмного і організаційно-методичного 
забезпечення, орієнтована на задоволення потреб користувачів в 
інформаційних послугах та ресурсах освітнього характеру, а і 
система моніторингу якості підготовки інженера. Сучасні 
моніторингові системи інформаційно-освітнього середовища здатні 
збирати та накопичувати інформацію щодо освітніх результатів. 
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Підготовка майбутніх інженерів потребує систематичного аналізу 
ступеня засвоєння знань на різних етапах підготовки, набуття 
компетентностей за фахом, стимулювання себе як фахівця щодо 
подальшого самовдосконалення. Подання навчального контенту 
має враховувати ступінь складності завдань в контексті набуття 
компетентностей та в разі потреби застосування інтерактивних 
засобів щодо корекції знань майбутніх інженерів. Наше дослідження 
надає можливість стверджувати, що в підготовці інженерів 
електронні моніторингові системи використовуються не в повному 
обсязі, а лише фрагментарно. Тому є потреба в дослідженні системи 
моніторингу інформаційно-освітнього середовища, яку можна 
використовувати з метою підвищення якості інженерної освіти. 

Постановка проблеми. Ефективна система освіти, яка 
задовольняє соціальне замовлення держави на освітні послуги, що 
відповідають сучасним потребам інформаційного суспільства, є 
одним  із  пріоритетних  напрямів  державної соціально-економічної 
політики. Для  забезпечення якісної  освіти інженера потрібно 
враховувати його здатність ефективно працювати в інформаційному 
суспільстві, що постійно змінюється і вдосконалюється. Для 
забезпечення якісної освіти фахівців інженерних спеціальностей 
необхідно здійснювати систематичний контроль і корекцію їх знань, 
умінь, навичок та набутих компетентностей. Загальнотехнічні 
дисципліни в інженерній підготовці допомагають формувати 
інженерну думку, необхідну при розробці та  виготовленні 
інженерних об’єктів різного призначення. Сучасні заклади вищої 
освіти орієнтуються на підготовку фахівця з підвищеним рівнем 
освіти і самостійності, що вимагає створення особливого освітнього 
середовища. Інформаційно-освітнє середовище має можливості 
цілеспрямовано впливати на професійно-особистісний розвиток 
майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до професійної 
діяльності. Використання системи збору, зберігання, обробки 
поширення інформації про діяльність суб’єктів інформаційно-
освітнього середовища під час вивчення загальнотехнічних 
дисциплін забезпечує моніторингова система інформаційно-
освітнього середовища в системі інженерної освіти. Але важливим 
аспектом користування моніторинговою системою є аналіз 
статистичної інформації в умовах інформаційно-освітнього 
середовища та корекція подачі навчального контенту на основі 
отриманої інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як  свідчать  
дослідження В. Бикова, І. Захарової, І. Роберт, С. Сисоєвої та  ін. [1, 
с.8; 2, с.9], необхідний потенціал містять відповідні методики 
навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища, оскільки 
саме вони здатні забезпечити персоналізацію навчання, адаптацію 
до власних здібностей здобувачів вищої освіти, розвиток їх 
самостійності і творчості, доступ до нових джерел навчальної 
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інформації. Інформаційно-освітнє середовище поєднує широкий 
вибір  навчального  програмного забезпечення та мережних 
технологій, включаючи електронну пошту, форуми, програмне 
забезпечення колективного  використання,  чати,  відео 
конференції, записи аудіо та відео, та широке коло навчальних 
інструментів, що базуються на використанні Веб-технологій. У 
наукових працях В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії, С. Литвинової 
[3, с.91; 4, с.85; 5, с.108] презентовано інформаційно-освітнє 
середовище як освітню систему, що забезпечує відкритість 
навчання, його адаптацію до здібностей здобувачів вищої освіти, 
розвиток їхньої самостійності та творчості, доступ до нових джерел 
навчальної інформації тощо. Погоджуючись із В. Биков, 
В. Кухаренко [6, с.28], зазначимо, що інформаційно-освітнє 
середовище постійно розвивається, уможливлює реалізацію нових 
раціональних підходів, застосування інноваційних форм і методів 
навчання. Теоретики і практики сучасної психолого-педагогічної 
науки єдині в тому, що інформаційно-освітнє середовище – це 
цілісна система, яка складається із сукупності підсистем, що 
функціонують і забезпечують педагогічну взаємодію учасників 
освітнього процесу на основі сучасних інформаційно-технічних і 
навчально-методичних засобів (насамперед – інформаційно-
комунікаційних технологій).  Слушною думкою є твердження В. 
Бикова, який [1, с.4] зазначає, що широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій та функціонування 
освітнього середовища мають забезпечити навчальні потреби 
суб’єктів педагогічної взаємодії, зокрема, завдяки створенню і 
використанню в освітній діяльності електронних освітніх ресурсів 
навчального призначення, соціальних мереж навчального 
призначення, інноваційних педагогічних технологій, що базуються 
на використанні комп’ютерно-планшетних засобів, комп’ютерно-
орієнтованих методичних систем навчання. Питання моніторингу 
освітнього процесу  є  предметом  дослідження  багатьох  вчених.  
Так,  наприклад,  вчені В. Беспалько, С. Шишов і В. Кальней 
досліджують моніторинг якості освіти в школі; А. Майоров аналізує  
моніторинг  в  освіті  як  науково-практичний  феномен; А. Дахін – 
моніторинг успішності та ефективності навчальної роботи; 
Г. Єльникова [7, с.28] досліджує моніторинг діяльності  учасників 
освітнього процесу. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження 
застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього 
середовища в системі інженерної освіти, визначення шляхів подачі 
навчального контенту з урахуванням статистичних показників, які 
формуються на основі моніторингу освітніх результатів здобувачів 
вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-
освітнього середовища.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Під поняттям 
інформаційно-освітнього середовища слід розуміти таке 
середовище, яке побудоване на основі інтеграції інформаційних та 
комп'ютерних технологій, які включають в себе віртуальні 
бібліотеки, розподілені бази даних, навчально-методичні комплекси 
та системи моніторингу, які створюють необхідне інформаційне 
забезпечення освітнього процесу [1, с.4]. Найважливішим 
структурним компонентом інформаційно-освітнього середовища 
навчального закладу є електронний комплекс навчально-
методичного забезпечення дисципліни, який може містити такі 
елементи: електронні підручники; онлайн глосарій; інтерактивні 
лабораторні роботи; навчальні завдання для самостійної роботи й 
вимоги до них; питання й завдання до підсумкової атестації; описи 
інформаційних засобів і технологій, необхідних для виконання 
навчальних завдань; методичні вказівки до використання цього 
комплексу; інтерактивні навчальні тренажери;  мультимедійні 
презентації до практичних робіт; лекції з аудіовізуальним 
супроводом. 

Під моніторингом будемо розуміти спостереження, оцінку і 
прогноз стану навколишнього середовища в зв'язку з діяльністю 
людини. Педагогічний моніторинг - це система організації збору, 
зберігання, обробки поширення інформації про діяльність 
педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за 
її станом і прогнозуванням її розвитку [8, с.51]. Освітній процес у 
закладах вищої освіти з використанням інформаційно-освітнього 
середовища може здійснюватися за умови збереження традиційної 
форми навчання нові інформаційні ресурси (комп’ютер, Інтернет) 
використовуються лише як засоби забезпечення більш ефективного 
одержання професійних знань. За їх допомогою здобувачі вищої 
освіти знайомляться з навчальними програмами курсів, з 
літературою, яку необхідно опрацювати під час вивчення 
конкретних курсів; їм пропонують тестові завдання для перевірки 
засвоєння матеріалу; збірники задач, вправ, теми дискусій і т. ін. 
Тобто комп’ютер та Інтернет виконують роль чинника з поліпшення 
засобів зв’язку між викладачами й здобувачами вищої освіти [9, 
с. 212]. Для підготовки майбутніх інженерів доцільно 
використовувати наступну схему навчання в умовах інформаційно-
освітнього середовища (рис. 1).  

 
 
 
 

 
 
 

тренінг в навчальній аудиторії 

самостійне вивчення курсу в умовах 

 інформаційно-освітнього середовища 

перевірка отриманих результатів 
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Рис.1. Запропонована схема навчання майбутніх інженерів  

в умовах інформаційно-освітнього середовища 
 
В наведеній схемі здійснюється поєднання самостійного та 

аудиторного навчання, що дає можливість кожному проявити себе 
відповідно до тих можливостей, якими він володіє. Для того, щоб 
вивчати в умовах інформаційно-освітнього середовища 
загальнотехнічні дисципліни необхідно дотримуватись наступних 
рекомендацій [10, c.13]. 

• Зареєструватися на курс. Отримавши логін та пароль, 
здобувач вищої освіти повинен підписатися на курс. Впродовж 
виконання завдань курсу, відстежується траєкторія навчання 
здобувача вищої освіти, фіксуються результати навчання.  

• Електронний курс, який становить набір взаємопов’язаних 
документів, що об’єднані в єдину логічну структуру, котра включає 
текст, статичні та динамічні зображення, елементи меню і навігації. 

• Курс містить лекційний матеріал, практичні завдання, 
методичні рекомендації, що включають вказівки для самостійного 
вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань; 
вказівки з технології вивчення навчального матеріалу на певному 
рівні, послідовності використання навчальних модулів. 

• По кожному учаснику курсу можна відстежити статистичні 
дані,  на основі них здобувач вищої освіти отримує семестрові бали. 
Моніторинг навчання здобувачів вищої освіти в умовах інформаційно-
освітнього середовища здійснюється за допомогою аналізу систем, які 
передбачають роботу з наступними елементами. 

✓ Моніторинг оцінок за виконані завдання в умовах 
інформаційно-освітього середовища.  Стосовно кожного здобувача 
вищої освіти можна переглянути якість виконання завдань – 
виконано в повній мірі, частково виконано, не виконано. Такий 
моніторинг інформаційно-освітнє середовище подає у вигляді, що 
дозволяє обробляти результати тестування, аналізувати і оцінювати 
якість кожного тестового завдання  або питання з точки зору його 
складності. Оцінка може бути сформована за кожне завдання і 
представлена в інформаційно-освітньому середовищі у вигляді 
графіку гістограм. 

✓ Моніторинг відповідей здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища. 
Система середовища дозволяє аналізувати та обробляти текстові 
відповіді  здобувачів вищої освіти. Викладач може формувати 
коментарі стосовно цих відповідей на кожне питання (рис.2). 
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Рис.2. Моніторинг відповідей здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей в умовах інформаційно- освітнього середовища 

 
✓ Моніторинг роботи здобувачів вищої освіти інженерних 

спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища з 
тематичними модулями. Такий моніторинг дозволяє 
індивідуально підійти до кожного здобувача вищої освіти 
інженерних спеціальностей. скоректувати систему накопичених 
знань, та, якщо потрібно, заповнити «прогалини в знаннях». 

✓ Моніторинг роботи здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища з 
теоретичним контентом. На основі спостережень стосовно 
частоти перегляду теоретичного матеріалу можна зробити висновок 
стосовно найбільш доцільного вигляду теоретичного контенту – 
мультимедійні презентації, лекції з аудіовізуальним супроводом, 
відеоуроки тощо. 

✓ Моніторинг роботи здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища з 
практичними завданнями дозволяє визначити труднощі у 
виконанні завдань та на основі цих даних звернути увагу та детально 
проробити проблемні моменти. Також на основі даних про час 
виконання завдання викладач може підібрати найбільш 
сприятливий виконання здобувачами вищої освіти практичних 
завдань та орієнтуватися щодо часу викладання контенту в 
інформаційно-освітнє середовище. 

✓ Моніторинг роботи здобувачів вищої освіти інженерних 
спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища з 
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навчальними тренажерами. Під час складання питань для 
проходження навчального тренажера викладач використовує різні 
інструменти: коротка відповідь; числова відповідь; розрахунковий; 
на відповідність; вкладені відповіді; вибір пропущених слів; 
перетягування в текст; перетягування маркерів; перетягнути на 
зображення; простий розрахунковий тощо. Ефективному підбору 
завдань для навчальних тренажерів сприяє  моніторинг 
використання здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей 
в умовах інформаційно-освітнього середовища навчальних  
тренажерів, де кожен тип питання має свої статистичні показники, 
які дають змогу визначити частоту випадкового вгадування, 
кількість спроб, час виконання тощо (рис.3). 

 
Рис.3. Моніторинг використання здобувачами вищої освіти 

навчальних  тренажерів в умовах інформаційно-освітнього 
середовища  

 
Моніторинг системи інформаційно-освітнього середовища 

надає можливість подавати навчальний контент з урахуванням 
успішності та ефективності розсіювання. Про успішність свідчить 
індекс легкості, а про ефективність розрізнення - коефіціент 
дискримінації  (рис.4). Індекс легкості – індекс задля порівняння 
простоти виконання того чи іншого завдання. Цей показник є 
відношенням середнього значення балів, набраних всіма 
тестованими при виконанні конкретного тестового питання, до 
максимальної кількості балів за це питання. Цей показник є мірою 
того, наскільки дане тестове питання є легким або важким для осіб, 
що проходять тестування. Стандартне відхилення вимірює 
розбіжність балів, отриманих випробуваними при відповіді на 
конкретне запитання тесту. Для питань, які оцінюються одиницею і 
нулем, максимальне становить 0,5 матиме місце, коли половина 
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здобувачів вищої освіти відповіли правильно. Якщо всі користувачі 
відповідають на питання однаково, то розкид відповідей, що 
характеризується цим параметром, буде дорівнює нулю. Це свідчить 
про те, що це питання не є тестовим і, отже, повинне бути вилучене 
[11]. 

 
Рис.4. Загальні статистичні дані навчання майбутніх інженерів 

в умовах інформаційно-освітнього середовища 
 
Індекс дискримінації є грубим індикатором здатності 

конкретного тестового питання відокремити більш успішних 
випробовуваних від менш успішних. Цей показник розраховується 
наступним чином. За загальним результатом тестування з 
урахуванням всіх питань випробовувані діляться на три групи: добре 
підготовлені, середні і слабо підготовлені. Кожна група включає по 
одній третині від загального числа   випробовуваних.  Цей параметр 
може приймати значення між +1 (всі випробовувані з сильної групи 
відповіли правильно, а з слабкою - неправильно) і -1 (всі 
випробовувані з сильної групи відповіли неправильно, а з слабкою, 
навпаки, правильно). Негативне значення індексу свідчить про те, 
що слабкі випробовувані відповідають на це питання краще, ніж 
сильні. Такі тестові питання повинні відбраковуються. Фактично 
вони зменшують точність всієї процедури тестування. 

Моніторингова система інформаційно-освітнього середовища 
дозволяє при наданні матеріалу враховувати коефіцієнт 
дискримінації. Коефіцієнт дискримінації - інша міра здатності 
конкретного питання виділяти сильних і слабких випробовуваних. 
Коефіцієнт дискримінації - це коефіцієнт кореляції між безліччю 
значень відповідей, отриманих випробуваними при відповіді на 
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конкретне питання, з результатами виконання ними тесту в цілому. 
Цей параметр також може приймати значення між 1 і -1. Позитивні 
значення відповідають питанням, які дійсно виділяють добре і слабо 
підготовлених здобувачів вищої освіти, в той час як від'ємне 
значення коефіцієнта свідчить про те, що погано підготовлені 
здобувачі вищої освіти в середньому краще відповідають на це 
питання, ніж добре підготовлені. Такі питання з від'ємним 
значенням коефіцієнту дискримінації не є тестовими, так як не 
відповідають вимогам завдання тестування з оцінки рівня 
підготовленості випробуваних. Таких питань слід уникати. Перевага 
коефіцієнту дискримінації в порівнянні з індексом дискримінації 
полягає в тому, що перший використовує інформацію від всієї 
сукупності здобувачів вищої освіти, а не тільки критичні верхні і 
нижні третини цієї сукупності. Цей параметр може бути більш 
чутливий для того, щоб виявляти ефективність вимірювальної 
здатності тестових завдань. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Отже, здобувачі вищої освіти інженерних 
спеціальностей   в ході виконання завдань та отримання оцінок 
формують статистичні дані курсу, згідно до яких викладач може 
оцінити успішність виконання завдань та врахувати недоліки та 
виправити їх. В умовах інформаційно-освітнього середовища 
доцільно виконувати моніторинг оцінок за виконані завдання, 
аналіз відповідей та роботи майбутніх інженерів з навчальними 
модулями, теоретичним контентом, практичними завданнями, 
навчальними тренажерами тощо. Показниками такого моніторингу 
є індекс легкості, індекс дискримінації та коефіцієнт дискримінації. 
Такі засоби контролю інформаційно-освітнього середовища 
допомагають коректувати подальші дії та формувати навчальний 
контент, що забезпечує якість інженерної освіти.  Перспективами 
подальших досліджень є визначення плану дій щодо корекції 
засобів та подачі навчального контенту інформаційно-освітнього 
середовища на основі інформації, отриманої під час моніторингу 
навчання майбутніх фахівців. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 

ПРЕДМЕТУ “ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ” 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FUTURE 
TPAINERS AT PRACTICAL CLASSES OF THE SUBJECT 

“PEDAGOGICAL SKILL” 

Т. М. Булгакова 

Актуальність 
дослідження. Одним із 
пріоритетних завдань виховання 
майбутніх тренерів має бути 
формування в них педагогічних 
умінь і здібностей. Психолого-
педагогічний супровід є явищем, яке 
визначає механізми впливу на 
особистість, що виробляються у 

Urgency of the research. 
One of the priority tasks of 
upbringing future trainers should be 
the formation of their pedagogical 
skills and abilities. Psychological and 
pedagogical support is a 
phenomenon that determines the 
mechanisms of influence on the 
personality, which are produced in 


