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TED-ВИСТУП ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ М’ЯКИХ НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.07 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)  

 

Мінливість і швидкоплинність сучасного світу зумовлює перегляд як знаннєвої 

так і компетентнісної складової освітнього процесу у вищій школі. Особливий  

наголос здійснюється на розвиток м’яких навичок студентів, з-поміж яких виділяють 

самопрезентацію, лідерські навички, самоорганізацію і самомотивацію, емоційний 

інтелект, поведінковий патерн тощо. Для студентів спеціальності 014.07 Середня 

освіта (географія) розвиток м’яких навичок важливий із врахуванням їхньої 

майбутньої професійної спрямованості — діяльність у нових реаліях функціонування 

середньої школи, які передбачають трансформацію вчителя-предметника в тьютора, 

коуча, освітнього менеджера, інноватора освітнього процесу тощо. 

Можливістю розвитку м’яких навичок студентів є впровадження в освітній 

процес нових форм і методів реалізації власних ідей, бачень на задану (освітню, 

наукову та ін.) тематику, застосування інформаційних технологій [1, 2], впровадження 

модерних психологічних прийомів мотивування до навчання. Креативним методом, 

який набуває популярності у світі в контексті пошуку однодумців і презентації 
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інноваційних ідей, а в процесі підготовки спеціалістів середньої освіти може слугувати 

засобом розвитку самопрезентаційних і лідерських навичок є TED-виступ. 

Концептуальні засади побудови і змістовного наповнення TED-виступів беруть 

початок з однойменних ТED-конференцій (англ. Technology Entertainment Design; 

Технології, Розваги, Проекти), які започатковані 1984 р. (США) і проходять у 

руслі висвітлення «ідей вартих поширенню» [4]. Конференції відомі своїми 

неординарними лекціями з різноманітної тематики (TED Talks), що спочатку 

зосереджувалися на технологіях, розвагах і дизайні, а з часом охопили широку 

тематику викликів від розв’язання яких залежить майбутнє людства — проблеми 

з сфери природничих і гуманітарних наук, мистецтва, освіти, культури, 

економічної діяльності, глобалізації тощо. Наприклад, загальна тема виступів 

2009 р. — «Сутність небачених речей», 2010 р. — «Що світ потребує зараз», 

2021р. — «Оптимістичні кейси» тощо. 

Виступи у форматі TED – це короткі (максимум до 18хв., переважно — 5-7 хв), 

ретельно підготовлені доповіді. Головний посил виступу — цікаво, неординарно 

репрезентувати свою думку (а не читати її з аркушу паперу!) і привабити якомога 

більше людей з метою її поширення й підтримки. Коли цього потребує тематика 

доповіді, під час виступу можна зіграти на музичних інструментах, заспівати, 

станцювати, презентувати перформанс, звукову чи відеоінсталяцію якщо це допоможе 

донести ідею виступу до слухачів, розкрити її зміст. Доповідач готуючи TED-виступ 

отримує навики таймменеджменту, працює над самопрезентацією, розвиває лідерські 

навики, емпатію, отримує досвід публічного виступу тощо.  

У рамках підготовки бакалавра з середньої освіти (географія) TED-виступом 

завершується семінарсько-практична частина курсу «Геокультура і геоосвіта 

України» [3]. Загальна тематика TED-виступу означена як «Виклики геокультури і 

геоосвіти України». Вона окреслена, але не обмежена,  традиційними та модерними 

дослідженнями з проблематики географії культури і географії освіти України, 

сучасними глобальними викликами геокультури та геоосвіти та їхньою 

інтерпретацією й модифікацією в українському просторі. Тематику виступів 

формулюють та пропонують студенти індивідуально, відштовхуючись від загальних 
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тем курсу, які розкривають геопросторові особливості поширення культури і освіти 

(теми TED-виступів: «Візантійська культура», «Нова українська школа», «Культура 

скіфів» і т.д.), особливості етногеографічного, релігійного та інтегрального 

геокультурного районування території України («Збереження культури бойків», 

«Наддніпрянщина: культурний феномен України» та ін.), модерної трансформації 

освітнього, релігійного, культурного простору держави («Локальна територія і її 

культура», «Географія культури України», «Географічні знання сучасних українців», 

«Підготовка учнів до вступу на середню освіту», «Освітні можливості українських 

студентів», «Gap year: чи потрібен він українським студентам» та ін.) тощо. 

 Вимоги до TED-виступу у рамках курсу «Геокультура і геоосвіта України»: 

 тема у межах загальної тематики навчального курсу «Виклики 

геокультури і геоосвіти України»; 

 наявність особистої ідеї, думки; 

 креативність (ораторське мистецтво, навики взаємодії з аудиторією, 

емпатія; слухач має бути зацікавлений до останньої хвилини виступу, а не 

втратити інтерес на 2-3 хвилині! Зачитування тексту не допускається); 

 наявність супроводу (презентація в PowerPoint, відео-, аудіосупровід 

тощо) схвалюється, але регламентується темою виступу. Головна увага на виступ 

і доповідача, а не на супровід (це особливість TED-виступу!); 

 детальна продуманість і синхронізація виступу і супроводу (до TED-

виступів готуються за кілька місяців, імпровізація, яка на перший погляд у них 

присутня — це результат детальної роботи над кожним етапом виступу);  

 тривалість до 5-7 хв. 

Застосування методу TED-виступу в навчальному процесі підготовки 

фахівців з середньої освіти (географія) посилює знаннєвий компонент освітнього 

процесу, формує м’які навички студентів, розкриває їхній творчий і креативний 

потенціал, ініціює інноваційні ідеї, які мають змогу перерости в освітні та 

наукові стартапи, а з часом й освітньо-наукові кластери.  
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ГЕОГРАФІЯ – ТО ЖИТТЯ… 

 

    Скільки існує світ, стільки педагоги займаються питанням виховання 

підростаючого покоління, шукають нові методи викладання для пожвавлення 

аудиторії, мислення, вміння висловлюватися, відстоювати власну точку зору. 

   Сучасна освітня філософія, орієнтована на особистість, вимагає від 

учителя запровадження педагогічних технологій, які включають учнів в активну 

діяльність, стимулюють уяву, викликають зацікавленість і позитивне ставлення 

до дисципліни і навчання загалом. 

   Важливим є  перший  урок, на якому варто спрямувати таланти студентів 

у  русло географії і показати всю ( максимальну) значимість дисципліни в полі 

обраної професії. Відтак довести, що фахівець є конкурентоспроможним лише за 

умов  елементарної  (мінімальної) орієнтації у просторі, цілісного сприйняття 

дійсності; наявності знань про розміщення підприємств агробізнесу, властивості 
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