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Молодий педагог
VOCABULARY ACQUISITION THROUGH WORD FORMATION PATTERNS
Angela CĂLĂRAȘ,
University Lecturer Alecu Russo State University of Bălți
Republic of Moldova
Summary: Language is a living substance as it is in constant development. The vocabulary of the language
records all these changes because it absorbs all new words that appear. The aim of this article is to prove that word
formation patterns contribute to the enrichment of the vocabulary. Thus, the article dwells on the right strategies and
techniques the teacher should use in order to make the teaching/learning process most motivating and exciting. We have
analyzed derivation as an important learning strategy to vocabulary acquisition.
Key-words: Vocabulary acquisition, learning strategy, integrative or instrumental motivation, cognitive and the
affective factors, lexical inferencing, mnemonic techniques, the components approach, the prototype theory.
There are many opinions on the vocabulary learning. According to R. Mitchell and F. Myles a foreign language
learner is a child or an adult learning the target language in a diverse environment (school, playground etc.) with different
types of motivation: integrative or instrumental [5, 2004: 89]. Linguists and psycholinguists have been studying the inner
mental mechanisms of the individual learner during the language learning process. Their aim is to find out the sequences of
acquisition which the learner goes through when he acquires a language. B. Kumaravadivelu claims here that there is a
difference between the processes of acquisition and learning, namely “learning is developing language knowledge/ability
intentionally” [4, 2006: 139]. The linguists suggests that in order to have enough “time to establish a firm basis in the L1,
which in turn has been claimed to benefit Foreign LA and general school achievement”, and yet to be able to attain a nativelike competence, the foreign language should be started at the optimal age, around the age of nine. Reasons for differential
success in language learning other than age, can be roughly divided into two categories, the cognitive and the affective
factors.
Individual learners develop their own learning strategies, or should be introduced to different options by
instruction. All learners have “different, yet successful, styles of acquiring unfamiliar vocabulary” [8, 1997: 238]. This
research on word-based morphology, where he examines how words often predict other word forms, seems to support the
traditional view that the mental lexicon is to a large degree word-based. We could state that if dictionaries seem to give the
impression that words are something to be learnt in isolation, the real truth of the matter is that words are material to be put in
context provided by grammar, thus making the relationships between words every bit as important as their single meaning
[1,1991: 37]. V. Cook further claims that learning words is not just memorizing items translated from one language to
another (which some linguists consider an impossible task anyway) or defining words or indeed putting them in context, but
it embraces the whole cultural context where meaning relationships have to be understood.
Dwelling on this topical problem linguists searched for successful ways that would help the student recognize
new words or retrieve familiar ones from memory. Thus, D. Qian finds evidence for the importance of context in lexical
inferencing, as inferencing appears to be one of the most important techniques used when encountering an unfamiliar word in
a text, in addition to using dictionaries, or consulting a teacher or a peer[7, 2004: 156]. Lexical guessing correlates highly
with language proficiency, being a comprehension process that involves using all the learner´s sources of knowledge and
linguistic cues to make the guesses leading to the desired correct meaning of a word. Yet, A. Sökmen claims that there are
some drawbacks to be found in inferring words from context. First of all, it is a very slow way of learning new words and
secondly, there is always the chance of incorrect guessing. Thus, it can be argued whether it is the best technique the learner
might need in the vocabulary learning process. Another famous scholar I. Nation claims that while some students can use this
technique with relatively little effort, other learners can be taught to benefit from inferencing [6,1990: 160].
V. Cook reminds us of the essential truth that words still need to be remembered, a process which depends largely
on how deep the processing is and how the word is practiced. It seems clear from many studies that words learnt by fewer
presentations and practiced at intervals are better preserved in the memory than words that are repeated more often. I. Nation
calls for mnemonic techniques that can help in vocabulary retention. One of them is the key word technique where the learner
tries to associate a word form and its meaning by combining the two in an unusual way, to make a lasting mental image. An
example could be the word helmet, which in Finnish means ´pearl necklace´, and has a pronunciation quite close to the
English word, so all the learner needs to do is to picture someone wearing a helmet and some pearls to make the word more
easily remembered.
It should be remarked that V. Cook explains two techniques widely used in L1 acquisition study called the
components approach and the prototype theory. The components approach claims that after words are split into components
with meaning these components are learnt separately. Furthermore I. Nation also explains how the recognizing of word parts
and using prefixes, roots, and suffixes facilitates the understanding of unfamiliar words in context. A list of prefixes and root
elements has been compiled, and by according to the scholar “learning these master words and the meaning of their parts,
learners will know the most useful prefixes and roots”[6, 1990:168-174]. The learner needs to be able to divide the word into
the constituent parts, and to know the meanings of the parts, and understand how the parts and the meaning of the word are
linked. Later V. Cook presents the prototype theory of vocabulary, developed by Eleanor Rosch in 1977, which emphasizes
the tendency for children to learn ´basic´ words like table first simply because they are easy to use and learn. In his opinion it
is not until after this stage that they will be ready to learn more general and more specific words, for example furniture and
coffee table respectively. Also here, I. Nation affirms that when the learner is trying to master independent learning strategies,
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he has to be provided with ample instruction and encouragement.
According to other research, students’ vocabulary increases when they are exposed to new words through various
language experiences, such as reading aloud, independent reading, and oral discussions. In addition, when students are
exposed to a wide variety of reading genres, from biographies to fairy tales, they learn different types of vocabulary.
Graves states that the next component of promoting vocabulary development is fostering word consciousness.
From his point of view word consciousness can be thought of as “an awareness of, and interest in words, and their
meanings” [4, 2006: 7]. Thus, teachers can increase students’ vocabulary by helping them develop word conscious behaviors
such as showing strong interest in words, noticing words, and learning new words. Many linguists are sure that the students’
vocabulary can be enriched if the word dissection awareness strategy is used. And in order to motivate students learn new
words scholars affirm that certain steps are supposed to be taken in teaching vocabulary.
First of all, teachers should provide students with knowledge of prefixes, suffixes, and root/ base words in focused
lessons. Before students can apply prefixes, suffixes, and root/base words to unlock the meaning of words, they must first
know what these word parts mean. Teachers can begin by explaining the meaning of prefixes, suffixes, and root/base words
and how each supports the meaning of words.
Secondly, teachers have to teach meaningful word parts explicitly as the need arises in the reading material. Similar
to teaching individual words explicitly, teachers are advised both to teach word parts within the context of explicit
vocabulary lessons when meaningful word parts appear and to teach separate mini lessons. According to Graves, teaching
prefixes is a good investment of teaching time for several reasons. Firstly, a large percentage of words use a relatively small
group of prefixes. For example, knowing the prefix un-can help students understand words such as unlike, uncomfortable,
unhappy, unload, and unlock, to name just a few. Secondly, prefixes tend to be consistently spelled correctly at the beginning
of the word, unlike suffixes that come at the end of the word.). Finally, Graves states that prefixes are relatively easy for
students to identify and he considers that suffixes are more difficult to teach than prefixes as the use of suffixes is dependent
on the root/base word or the grammatical structure of the sentence. In addition, the scholar claims that there are many
exceptions that can be difficult to remember because sometimes suffixes carry a meaning, such as the suffix -ment, which
means “the condition or quality of” or “the state of”, while sometimes suffixes don’t have any meaning. Memorizing these
meanings, functions, rules, and exceptions can be confusing for students. Thus, it is more beneficial to have students practice
removing suffixes [4, 2006: 14].
Thirdly, the teacher should teach root words. In scientists’ opinions most academic words have Latin and Greek
roots. So, if teachers help students understand the meaning of these root words, the number of words that can be added to
their vocabulary bank, or lexicon will increase, too. From practice we can say that root words can be found at the beginning,
in the middle, and at the end of words. And, in order to successfully achieve this aim, and, namely to teach root words,
teachers should take great care and follow the right steps that would provide guidance in teaching root words explicitly.
Methodologists consider that the first thing the teacher should do is: 1) to explain that a root word is the part of the word that
carries the meaning;
2) Then he/she should give an example of a word and identify the root;
3) The student will memorize better if the teacher draws a semantic web on the board and writes the root word in the
middle;
4) The next step is to give examples of other words with the same root and write them on the spokes of the web;
5) The teacher, of course, must make students use their prior knowledge and encourage their creativity. Thus, the next
step to be made by the teacher is to ask students to provide other examples of the root and add them to the web;
6) And then students should be asked to figure out the meaning of the root word by looking at the other examples.
Learning language and vocabulary development of this language is a very long process, therefore all linguists have agreed
that this process should be made the most motivating and exciting. Educators consider that it is extremely important to teach
affixes, as the pupils are given tools to understand words that they encounter the first time. Today’s approach to teaching
proves that the more they get their hands involved in learning, the better they understand. We have consulted a series of
educational
sites
[http://busyteacher.org/20383-how-to-teach-prefixes-suffixes.html
and
https://www.pinterest.com/pin/121667627411682967/] and we can say that affixes can be taught by analogy, by association,
through hands-on.
So, it is worth mentioning that analogy is a powerful learning aid and its application in academic vocabulary is of
paramount importance. One of the most effective strategies for learning and practicing word parts by analogy is to have
students build upon their previous knowledge of words that use the targeted word parts. Building student vocabularies based
upon their own prior knowledge ensures that your example words will more likely be within their grade-level experience,
rather than arbitrarily providing examples beyond their reading and listening experience. After introducing the week’s word
parts and their definitions, the scholars advise to ask students to brainstorm words that they already know each word parts
use. Then, the students should be given two minutes to quickly write all the words they know that use the selected prefix,
root, or suffix. Then, their words should be shared in class discussion [8, 1997: 94].
The second way to teach affixes is to make students memorise words by means of association. In this way we can
say that memorization through association places learning into the long-term memory. According to Modern Methodology
connection to other word parts helps students memorize important prefixes, roots, and suffixes. Thus, in order to make the
teaching/ learning process easier scholars consider that it is advisable to teach 15 words that help the pupils learn vocabulary.
In their opinion these fifteen words have prefixes or roots that are part of over 15,000 words.
1. inaudible (not, hear)
2. dismiss
(away from, send)
3. transport
(across, carry)
4. unsubscribe (not, under, write)
5. predict
(before, say)
6. remit
(again, send)
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7. encounter (in, against)
8. offer
(against, carry)
9. inspect
(in, see)
10. epilogue (upon, word)
11. antigen
(against, people)
12. empathy (in, feeling)
13. intermediate (between, middle)
14. destruction (apart from, build)
15. superimpose (over, in, put)
And the last strategy the teacher could use to teach affixes is through hands-on. Accordingly, the teacher has to
type a list of words that have both prefixes and suffixes using a large font. It must be noted that these can be words that are
either familiar to your students or words that they do not know but you would like them to learn. So, the pupils are given the
sets of words and a divided paper or Styrofoam plate. According to the rules of the game students should label the large
section “roots” and the smaller sections “prefixes” and “suffixes”. Either in group or individually, students should then look
at each word and determine what prefix(es) and suffix(es) the word contains. Once they have decided, they should cut off
each prefix and put it in the right section of the plate and cut off each suffix and put it in the right section of the plate, while
the roots go in the largest section.
By way of conclusion we can say that there are different opinions on the vocabulary learning. Many linguists
believe that the receptive knowledge is very important in vocabulary acquisition. Receptive knowledge means that the learner
can recognize the word and distinguish it from other similar-looking words, as well as being able to infer the type of context
where the particular word might occur. Receptive knowledge increases through time and experience and is facilitated by
instruction.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Антонів Людмила, здобувач вищої освіти
Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є формування у дітей знань про основи безпеки
життєдіяльності та вмінь і навичок раціональної поведінки.
Базовий компонент дошкільної освіти як державний освітній стандарт орієнтує педагогів на необхідність
планомірної і системної роботи щодо формування у дітей елементарної компетенції з основ безпеки життєдіяльності
[1].
Дошкільний вік – важливий період коли формується особистість і закладаються основи досвіду безпечної
життєдіяльності, здорового способу життя.
Проблема формування у дітей свідомого і відповідального ставлення до питання особистої безпеки і
безпеки оточення розглядалася українськими науковцями (А.Богуш, О.Долинна, Н.Журавова, Л.Карноух,
А.Колядіна, О.Корнєва, В.Романенко, В.Сапронов та ін.) Формування культури безпеки життєдіяльності у дітей
старшого дошкільного віку виступило предметом дослідження А. Садретдинової.
Перед всіма педагогами дошкільних навчальних закладів та батьками завжди стоять три найважливіші
завдання:
 створити безпечні умови для життєдіяльності дитини;
 сформувати в дитини уміння передбачати наслідки своїх вчинків;
 виробити в дитини навички практичних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Діти – допитливі та безстрашні, вони ще не здобули негативного життєвого досвіду. Саме тому ризик, що
вони потраплять у небезпечну ситуацію, дуже великий. Крім того, усім відомо: часто повторювані заборони на дітей
не діють, адже зазвичай малята не звертають увагу на частку «не», сприймаючи заборону як керівництво до дій.
Тому дорослі мають шукати інші шляхи до дитячої свідомості, щоб спонукати їх замислюватися над власними
вчинками, формувати у малечі свідоме розуміння наслідків необачної поведінки, як особистої, так і оточуючих.
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Навчаючи дітей безпечній поведінці, вадливо не залякати їх, не зламати їх природної допитливості та зацікавленості
оточуючим світом.
Дитина перед вступом до школи повинна досить різноманітно та повно засвоїти навички практичної
безпечної життєдіяльності й усвідомити, що її життя та здоров’я – це найдорожче багатство! Дотримання дітьми
правил безпечної поведінки та захисних принципів обов’язково допоможе їм у різних життєвих ситуаціях.
Мета статті – розкрити особливості організації навчально-виховної роботи з формування основ безпеки
життєдіяльності в умовах старшої групи дошкільного навчального закладу.
Формування у старших дошкільників обізнаності та практичних навичок про основи здоров’я та безпеку
життєдіяльності здійснювалося у процесі повсякденної освітньої роботи й охоплювало всі провідні форми діяльності
дитини (гру, спілкування, трудову (предметно-практичну) діяльність).
У експериментальному дослідженні дотримувалися таких принципів [4]:
 Систематичності (робота з безпеки життєдіяльності проводилася впродовж навчального року);
 Доступності (наукова інформація, яка надавалася дітям, відповідала їхньому віку, була логічно структурована
й адаптована для сприймання);
 Послідовністі і поступовості (нові знання, що здобували діти, грунтувалися на засвоєних, що сприяло
формуванню в дошкільників системи уявлень і понять щодо безпеки в довкіллі, охорони, збереження і
зміцнення здоров’я, а також розвитку умінь і навичок дбати про здоров’я та життя, як власне, так і
оточуючих);
 Науковості і дозованості (педагогічно доцільно дібрана, науково обгрунтована, обмежена за об’ємом
інформацію для дошкільників);
 Наочності (максимально узагальнювали інформацію для дітей про безпеку здоров’я і фізичний розвиток);
 Динамічності (постійно змінювали, розширювали й удосконалювали зміст освітньої роботи з дітьми);
 Індивідуального підходу (враховували вікові й індивідуальні особливості і можливості кожної дитини);

Інтеграції (навчально-пізнавальна робота поєднувала всі розділи програми: ознайомлення з довкіллям,
ознайомлення з природою, художня література, фізичний розвиток, екологічне та валеологічне виховання,
образотворча діяльність).
У процесі навчання старших дошкільників безпечної поведінки забезпечували відповідні психологічнопедагогічні умови. Оскільки постійна, цілеспрямована робота з чинниками, які можуть становити загрозу життю і
здоров’ю людини, може негативно вплинути на психологічне здоров’я дітей, намагалися враховувати особливості
дитячої психіки, її підвищену вразливість. Постійно стежили за емоційним станом дітей, включали у навчальновиховну роботу з дітьми релаксаційні паузи, етюди з психогімнастики тощо [5].
Навчально-виховну роботу для забезпечення максимального результату здійснювали одночасно в трьох
напрямах: дошкільний заклад – діти – батьки.
Важливого значення надавали формуванню психологічної готовності дітей до сприйняття відповідної
інформації про небезпеку до практичних дій у надзвичайних ситуаціях.
Розширення умінь дітей про небезпечні предмети, явища та ситуації
відбувалося не лише на
інформаційному, а й на емоційно-чуттєвому рівні. З цією метою використовували художнє слово: казки, оповідання,
загадки, прислів’я, приказки.
Оскільки знання й навички безпечної поведінки потрібні дитині повсякчас, у будь-якій її діяльності, то й
формування їх відбувається щодня у різних формах, за допомогою різних методів , прийомів і засобів. Для цього у
дошкільних закладах створено відповідне розвивальне середовище. Варто зауважити, що розвивальне середовище
кожної вікової групи має свої особливості і ускладнюється від віку дітей. Також, змінюється і характер взаємодії з
дітьми, де старшим вихованцям надається більше самостійності та більше стимулюється їх ініціатива.
Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні кожної особистості. Саме в
цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок. І саме в
цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.
Виховання дітей – це й життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво.
Важливою складовою виховання дітей є навчання основам безпечної життєдіяльності, яке повинно
привчити дитину цінувати та берегти власне життя і життя оточуючих, уникати потенційно-небезпечних ситуацій, а
у разі їх виникнення – діяти грамотно, надаючи самодопомогу чи допомоги іншим.
Експериментальна робота з старшими дошкільниками з питань безпеки життєдіяльності здійснювалася у
три етапи: підготовчий, основний, практичний.
На першому (підготовчому) етапі збагачували знання дітей про здоров’я і безпеку життєдіяльності.
Використовувалися такі форми й методи роботи, як екскурсії, спостереження, цільові прогулянки, читання художніх
творів, розгляд ілюстрацій, перегляд відеофільмів, тематичних мультфільмів, «хвилинки безпеки» тощо.
Другий етап дослідження мав на меті формування у дошкільників певної системи уявлень та вироблення
навичок безпечної поведінки. Застосували різні види ігор з елементами безпеки життєдіяльності, бесіди,
розповідання віршів, виконання вправ, трудових доручень тощо.
Застосування на практиці набутих знань та вмінь відбувалося на завершальному (практичному) етапі
роботи. Дошкільникам пропонували розв’язання проблемних ситуацій, творчі завдання, залучали до пошуководослідницької діяльності, розваг, свят тощо. Практичні навички безпечної поведінки дітей розвивали за допомогою
еспериментування і дослідів, які давали дітям можливість самостійно знаходити рішення, підтвердження або
спростування власних думок та переконань.
Ефективність роботи з питань безпеки життєдіяльності дитини значною мірою залежить від позитивного
прикладу дорослих. Педагогам слід не тільки враховувати це в особистій поведінці, але й приділяти цьому значну
увагу під час роботи з батьками. Важливо, щоб батьки усвідомили, що не можна вимагати від дитини дотримання
будь-якого правила поведінки, якщо вони самі не завжди його дотримуються. Педагоги та батьки мають
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порозумітися між собою, адже різні вимоги, що висуваються вдома та в навчальному закладі, можуть викликати у
них розгубленість, образу або навіть агресію.
Роботу доцільно проводити за напрямками:
 організація роботи з метою інформування про спільну роботу та стимулювання їхньої активної участі в ній;
 ознайомлення з роботою дошкільного навчального закладу за певною програмою;
 організація різноманітних заходів за їх участю та участю спеціалістів різних структур: працівників
правоохоронних органів, працівників МНС, медичних працівників тощо; ознайомлення їх з результатами навчання
дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).
Спільна робота з педагогами, дітьми, батьками забезпечить дітям перед вступом до школи різноманітно та
повно засвоїти навички практичної безпечної життєдіяльності й усвідомити, що її життя та здоров'я – це найдорожче
багатство. А дотримання дітьми правил безпечної поведінки та захисних принципів обов’язково допоможе їм у
різних життєвих ситуаціях.
Важливу роль у розвитку навичок безпеки життєдіяльності старших дошкільників відіграє предметнорозвивальне середовище. У групі наявні дидактичні і настільно-друковані ігри, пізнавальна література, відповідний
ілюстративний матеріал, функціонує куточок безпеки, який призначений для інформування дітей про певні
небезпечні ситуації та речі, які можуть загрожувати життю та здоров’ю. Систематично проводяться «Тижні знань з
безпеки життєдіяльності» з врахуванням пори року.
Формування у дітей свідомої безпечної поведінки в дозвіллі грунтується на позитивних прикладах
дорослих. Тому у роботі особливу увагу приділяли роботі з батьками. Процес взаємодії дошкільного закладу з
родиною проводили за напрямами: організація роботи з метою інформування про спільну діяльність та
стимулювання активної участі батьків у ній; організація різноманітних заходів за участі батьків та участю
спеціалістів різних структур: працівників правоохоронних органів, медичних працівників тощо; ознайомлення їх з
результатами навчання дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточку батьків) [4].
У дошкільному віці потрібно закласти фундамент знань і практичних дій про основи здоров’я та безпеку
життєдіяльності, виробити усвідомлення пріоритету здорового способу життя.
Перспективи подальшої наукової роботи вбачаємо у розробці змісту і технологій роботи з безпеки
життєдіяльності для дітей різних вікових груп дошкільного навчального закладу.

1.
2.
3.
4.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА
Базака О. В., здобувач вищої освіти
Косарєва О.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

На сучасному етапі розбудови Української держави реформування системи освіти визначає розвиток
особистості дитини як одне з пріоритетних завдань системи освіти. Без його розв'язання неможливо здійснити
головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: формування базису
«особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності». В умовах подальшої
гуманізації й індивідуалізації дошкільної освіти важливим аспектом даної проблеми є дослідження феномену
особистісного розвитку дошкільника [1].
Аналіз наукових підходів до проблеми дослідження показав, що феномени особистісного розвитку
представлений в численних дослідженнях зарубіжних, радянських і українських філософів, педагогів і психологів.
Розвиток особистості на всіх вікових етапах, зокрема - в дошкільному віці, визначається послідовним формуванням
особистісних новоутворень. Відтак, Л. Божович доводить, що старший дошкільний вік є сензитивним для
становлення соціального індивіда: у нього виникає потреба в новій життєвій позиції та суспільно значущої
діяльності, що забезпечує цю позицію [2].
Проблема аналізу психолого-педагогічних умов розвитку особистісного потенціалу дитини дошкільного
віку розкривається у творчості наукових шкіл Л. Виготського, Г. Костюка, О. Запорожця; положення про суб’єктсуб’єктну взаємодію, як основу становлення особистості (Г. Балл, В. Давидов, О. Леонтьев, Д. Ельконін, Л. Венгер,
М. Лісіна, М. Подд’яков, С. Максименко, В. Татенко); науково-психологічні уявлення про сутність та закономірності
розвитку дітей дошкільного віку, які вказують на провідну роль спілкування дорослого з дитиною та її
самодіяльності у творчій грі в процесі забезпечення всіх психологічних надбань дошкільного дитинства (Л. Божовіч,
М. Боришевський, І. Бех, Н. Непомнящая, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Тищенко, С. Ладивір, Т. Піроженко) [4].
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Протягом багатьох років досліджень вчених в галузі дошкільної педагогіки і психології доведений той
факт, що саме в перші роки життя дитини закладаються основні структури її особистості, що покладає важливу
місію і особливу відповідальність за виховання необхідних якостей у нового підростаючого покоління на батьків і
педагогів закладів дошкільної освіти. Отже, проблема особистісного розвитку стає особливо актуальною в теорії і
практиці дошкільної освіти.
Розвиток дитини дошкільного віку відбувається дуже стрімко при безпосередній участі дорослих, які
створюють оптимальні умови для прояву індивідуальності кожної дитини, прилучення до норм і традицій
суспільства, придбання необхідного досвіду, становлення основ ціннісного ставлення до елементів соціальної
культури. Даний віковий період є відповідальним за подальшу життєдіяльність людини, тому що в цей період
інтенсивно формується особистість дитини через виховання найважливіших якостей (моральність, духовність,
соціальна активність, самостійність, самопізнання, ініціатива та ін.), що дозволяють орієнтуватися в мінливих
умовах, тим самим сприяти саморозвитку і самореалізації особистості [3].
Особистісний розвиток дитини дошкільного віку розуміється як цілеспрямовано організований процес
формування ціннісного ставлення до себе і навколишнього світу, соціальних відносин з однолітками і дорослими,
які сприяють саморозвитку, самопізнанню та самореалізації самого дошкільника. Це досить тривалий процес, що
вимагає чималих зусиль від дорослих і дотримання взаємопов'язаних педагогічних умов особистісного розвитку:
- створення розвиваючого предметного освітнього середовища, що включає систему умов індивідуалізації,
гендерних особливостей дітей і соціалізації;
- збір і аналіз інформації про індивідуальні особистісні особливості кожного вихованця (особистісні якості,
вміння, потреби, особистий досвід дітей, стосунки з оточуючими тощо);
- розробка перспективного планування роботи з дітьми з особистісного розвитку (основні напрямки
роботи);
- здійснення систематичної роботи з особистісного розвитку (різноманітність форм, методів, засобів,
прийомів і способів роботи);
- корекція наявних емоційно-особистісних проблем.
Таким чином, в процесі реалізації зазначених вище педагогічних умов особистісного розвитку дошкільника
успішність даного процесу буде залежати від рівня професіоналізму дорослих, що формують у дітей уявлення про
соціальний світ, оточуючих людей, про самого себе, природу та довкілля, соціальні навички, впевненість в собі,
моральну свідомість, виховують соціальні почуття, активну життєву позицію, і від власної мотивації дитини, що
полягає в бажанні пізнавати навколишній світ, вступати в спільну діяльність з іншими дітьми і дорослими,
проявляти свої здібності. Велике значення має розвиток самостійності мислення, комунікативно-мовленнєвих умінь
і компетенцій, активізація пізнавальної і творчої діяльності. Дошкільник повинен бути співучасником подій, які
відбуваються навколо нього, вміти раціонально вирішувати виниклі суперечки і управляти своїми емоціями,
поведінкою в різних ситуаціях.
Узагальнюючи сказане вище, можна зробити висновок, що основою особистісного розвитку дитини є
виникнення у неї почуття прихильності і довіри до дорослих, підвищений інтерес до навколишнього світу і самого
себе, перетворення вимог дошкільника у внутрішні мотиви поведінки.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Басюк (Божко) Ю.С., здобувач вищої освіти
Горопаха Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Початок відвідування дошкільного закладу – це не тільки нові умови життя і діяльності, режиму і
харчування, – а й нові контакти, оточення, нові взаємини, обов’язки. Це дуже напружений період, який потребує від
кожного малюка активних психологічних і фізичних форм пристосування. Звикання до дитячого садка найчастіше
супроводжується порушенням емоційного стану дошкільника, погіршенням сну, апетиту, підвищенням
захворюваності, зниженням активності (мовної, ігрової та ін.) [2]. Це викликає у батьків сумніви в доцільності
влаштування дитини в дитячу установу, в важливості поєднання виховних впливів на дитину сім’ї і дошкільного
закладу з перших років її життя.
Проблема адаптації дитини до дошкільного закладу була і залишається актуальною. Дані наукових
досліджень в психології раннього дитинства останніх років дали багатий матеріал, який допоміг переосмислити
багато положень цієї проблеми. Досвід практиків, які описують поведінку дітей в цей період також свідчить про те,
що варто по-новому вибудовувати всю систему життєзабезпечення малюка [1].
Поняття адаптації дедалі ширше використовується у психології та соціальній психології на означення
пристосування індивіда до групових норм і соціальної групи до окремого індивіда. При цьому виділяються
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специфічні процеси адаптації, які відбуваються на рівні індивіда або особистості, а не тільки організму. Соціальнопсихологічна адаптація особистості в групі чи колективі забезпечується завдяки функціонуванню певної системи
механізмів (рефлексії, емпатії, прийому соціального зворотного зв’язку тощо).
Процес адаптації носить глобальний характер. Він не обмежується змінами, що відбуваються у сфері
емоцій, як це може здатися на перший погляд. Про труднощі адаптаційного періоду говорили і вітчизняні, і
зарубіжні дослідники( Н. Аскаріна, Р. Тонкова-Ямпольська, Є. Шмідт-Кольмер, В. Манова-Томова та ін.) [4]. Аналіз
діяльності дошкільних установ в період адаптації показує, що ця проблема – одна з недостатньо вирішених.
Вихователі груп не готові надати новоприбулим дітям кваліфіковану допомогу і психолого-педагогічну підтримку;
вони часто демонструють відсутність навичок грамотної побудови взаємостосунків з батьками новачків.
Педагог чи психолог, який спілкується з дитиною, спостерігають, як вона адаптовується до нової ситуації.
Те, як дитина себе веде в кабінеті спеціаліста, демонструє, в певній мірі, моделі її типової поведінки при освоєнні
нового простору і встановленні стосунків з новими для неї людьми. Багатьма авторами (О. Запорожець,
С. Рубінштейн, Д. Ельконін, О. Леонтьєв) підкреслюється роль співробітництва дитини з оточуючими людьми в
засвоєнні нею досягнень соціального досвіду, оволодінні моральними нормами і правилами поведінки. Особливо
важливим є спілкування з дорослим у період адаптації до дошкільного закладу. Н. Ватутіна [3] умовно виділяє три
групи дітей в залежності від відмінностей в поведінці дітей і потреби в спілкуванні.
Перша група – це діти, в яких переважає потреба в спілкуванні з близькими дорослими, в очікуванні тільки
від них уваги, ласки, доброти, знань про навколишнє.
Друга – це діти, в яких вже сформувалась потреба в спілкуванні не тільки з близькими, але й з іншими
дорослими, в спільних з ними діях і отриманні від них фактів про навколишнє.
Третя група – діти, які відчувають потребу в активних самостійних діях і спілкуванні з дорослими.
Плач при розлученні з близькою людиною, негативне ставлення до персоналу, дітей групи, до закликів
погратися – і бурхлива радість при поверненні мами (бабусі чи іншого члена сім’ї) є яскравим показником того, що у
дитини нерозвинута потреба спілкування з сторонніми дорослими і дітьми.
В процесі звикання дитини до умов дитячого садка відбувається розширення змісту і навичок спілкування.
Зміна змісту потреби в спілкуванні в період звикання протікає приблизно в рамках трьох етапів:
І етап – потреба в спілкуванні з близькими дорослими як потреба в отриманні від них ласки, уваги і фактів
про навколишнє;
ІІ етап – потреба в спілкуванні з дорослими як потреба у взаємодії і отриманні нових фактів про
навколишнє;
ІІІ етап – потреба в спілкуванні з дорослими на пізнавальні теми і в активних самостійних діях.
Позитивна налаштованість на відвідування дитячого садка – важливий чинник, який безпосередньо впливає
на процес адаптації. Необхідно створити сприятливі умови для розширення кола предметів і явищ, які пізнає дитина,
допомагати в ознайомленні з ними, для розвитку спілкування з дорослими та однолітками. Потрібно організувати
загальний позитивний настрій в групі, лагідне доброзичливе ставлення до новачка з боку вихователя.
Таким чином, теоретичний аналіз проблеми адаптації дитини до дошкільного закладу доводить, що,
успішне призвичаєння дитини до нового середовища залежить від багатьох чинників: від стану її здоров'я,
особливостей нервової системи, розвитку ко¬мунікативних навичок, обізнаності з різними видами ді¬яльності, а
також від уміння дорослих забезпечити їй належний спокій, захищеність, повноцінне здоров'я та активізацію
адаптаційних ресурсів.

1.
2.
3.
4.

Список використаних джерел
Алексеєнко Т. Первинна соціалізація дитини у родинному середовищі // Дошкільне виховання. – 1997.–
№6. – С.12-13.
Васильева Е. Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации к дошкольному учреждению //
Дошкольное воспитание. – 2006.–№ 10.– С. 45–46.
Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад / Под ред. Л. И. Каплан. – М.: Просвещение, 19983. – 80 с.
Ясінська Х. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ / Х. Ясінська // Психолог дошкілля. –
2011. – № 4 ( квітень). – С. 12-16.
МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ
Бачинська Любов Павлівна, здобувач вищої освіти
Павлюк Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

Сьогодні пріоритетним напрямком розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій.
Використання комп’ютерів в загальноосвітніх школах та у дошкільних навчальних закладах – звичайне явище. Це
зумовило появу різних підходів до впровадження комп’ютера в практику навчання дітей старшого дошкільного віку
та молодших школярів [4].
Із-поміж ycix медіатехнологій найпопулярнішими серед дошкільників, безумовно, залишаються
мультфільми, з одного боку, дають змогу відволікти чимось дитину на певний час, а з іншого – виконують неабияку
виховну, пізнавальну й розвивальну функцію.
Мульттерапія – це методика співпраці вихователя і дитини через перегляд мультиплікаційних картин
і в подальшому їх аналіз з метою досягнення високих позитивних результатів у навчальному, розвивальному
та виховному аспектах.
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Мультфільм – сучасний феномен нашого існування. Він поряд з грою та казкою має глибокий вплив
на дитину. Це не тільки інформатор, а й конструктор картини світу. Мультиплікаційні фільми невипадково
улюблені дітьми різного віку. Яскраві, видовищні, образні, з одного боку, і прості, ненав'язливі персонажі
мультиплікаційних фільмів демонструють дитині найрізноманітніші способи взаємодії з навколишнім світом [ 1].
Роль мультфільму у навчально-виховному процесі вивчали О. В. Білик, О. Васильєва, Т. М. Коваленко,
Ю. О. Глінчук. У своїх працях дослідники доводять не тільки можливість, але й доцільність використання
мультфільму в дошкільних навчальних закладах, а, також визначають його особливу роль в розвитку інтелекту і
особистості дитини у цілому.
Фахівці виокремлюють кілька принципів дії механізму формування в дітей соціальних установок i
цінностей під впливом мультиплікаційних фільмів, зокрема:

інформування – підвищення обізнаності дітей про довкілля, формування первинних уявлень про добро i
зло, еталони хорошої i поганої поведінки;

ідентифікація – засвоєння соціальних установок i цінностей шляхом зіставлення себе з персонажами
мультфільмів;

імітація – копіювання поведінки, наслідування героїв мультфільмів.
Ю. О. Глінчук вважає, що успішність використання мультфільмів у ролі дидактичного засобу при
формуванні елементарних математичних уявлень зумовлена актуальністю мультфільмів для дітей дошкільного віку
та їх наочністю [2].
Застосування мультфільмів як засобу формування елементарних математичних уявлень надає заняттю з
логіко-математичного розвитку специфічної новизни, яка за своїм змістом і формою викладення надає можливість
відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в
дошкільників нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.
Послідовна, систематична співпраця вихователя з дошкільниками через перегляд мультиплікаційних
картин на заняттях з логіко-математичного розвитку сприяє розвитку творчих здібностей, самостійності, обізнаності,
активності, залучає й привчає до пошукової діяльності, розвиває уяву та образне мислення.
Демонстрація мультфільму в повному обсязі є громіздким i неефективним шляхом розвитку в дошкільників
зв’язного мовлення. Показ всього мультфільму веде до того, що не фільм пристосовується до заняття з дітьми, а
заняття «підганяється» до роботи над фільмом. Проте на занятті з логіко-математичного розвитку навпаки. За
допомогою мультфільму можна досить вдало підкреслити ту чи іншу частину заняття, закріпити поданий матеріал
тощо.
Мультфільми дозволяють дитині в індивідуальному темпі, наочно, з великою мотивацією освоювати і таку
тему математики, як «Геометричні фігури».
Завдяки високій швидкості введення інформації навчання може проходити в інтенсивному режимі, а різні
звукові й графічні ефекти мультфільму не тільки викликають емоційний підйом, але й дозволяють зняти напругу й
розслабитися.
Т. Ф. Кузнецова підкреслює, що мультфільм поєднує в собі чинники, які найдовше утримують увагу
дитини, тобто динаміку, звук та зображення, він одночасно здійснює вплив на два найважливіші органи сприймання
– слух і зір – це дає є змогу досягти набагато більшого ефекту в освітньому процесі дошкільників [3].
Веселі мультфільми познайомлять дитину з назвами геометричних фігур, допоможуть запам’ятати, як
виглядає кожна з них, а також навчать відрізняти їх один від одного. Щоб нові знання легко засвоювалися і у дитини
не виникала плутанина, варто розпочинати навчання з якоїсь однієї фігури, і тільки після того, як малюк добре її
запам’ятає, переходити до вивчення наступної. У цьому допоможуть мультфільми про кожну геометричну фігуру
окремо.
Найзрозуміліший і найдоступніший для дітей – це сюжет мультфільмів, які вони знають. На заняттях діти
швидко втомлюються, а тому сконцентрувати їхню увагу допоможуть знайомі їм мультиплікаційні персонажів. Саме
вони здатні викликати інтерес та емоційне пожвавлення у дітей, сприймаються як близькі друзі.
Мультики мають значний вплив на свідомість дитини. Увага і цікавість гарантовані, та й в пам’яті
залишаться надовго. Як наслідок забезпечується здоровий психологічний клімат на занятті, діти будуть виявляти
більше цікавості до геометричних фігур та краще розвиватимуться їхні математичні пізнавальні здібності.
Тобто використання мультфільмів, як засобу формування у старших дошкільників уявлень про геометричні
фігури, має такі позитивні наслідки:

підвищення емоційності заняття, підвищення інтересу дошкільників до навчання, виховання потреби
здобувати нові знання;

створення на уроці доброзичливої атмосфери активної творчої праці;

зміни форм діяльності, урахування психолого-педагогічних особливостей шестирічок;

стимулювання пізнавальної діяльності дітей;

урізноманітнення наочних методів навчання.
Таким чином, використання мультфільмів на заняттях сприяє розвитку особистості дитини, її когнітивних
процесів: інтелекту, пам’яті, уваги і т.д. Використання їх на занятті з формування уявлень про геометричні фігури є
потужним мотиваційним стимулом для вивчення цієї теми.
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Педагогічна спадщина видатного польського педагога Януша Корчака є невичерпним джерелом
педагогічних знань та технологій роботи з дітьми та батьками, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського
піклування, дітьми та молоддю, що потрапили у складні життєві обставини.
Особливу увагу Я. Корчак приділяв проблемі неуважності батьків щодо психоемоційного розвитку
підлітків під час фізіологічного дозрівання. Так, у статті «Період дозрівання» педагог піднімав проблему
батьківського нерозуміння періоду дозрівання їхньої дитини: «У найважчий, найважливіший, найнебезпечніший
період життя», коли підліток потребує особливої уваги та допомоги він «довіряє керівництво собою чужим рукам, і
блукає, вагається, бореться і часто пасує» [3]. Тому, наголошував Я. Корчак, «період дозрівання з медицини, котра
займається його фізичною стороною, повинен перейти до педагогіки, завданням якої повинна бути розробка його
духовної сторони» [2].
Педагогічні праці видатного педагога, у яких піднімалися психолого-педагогічні проблеми виховання дітей,
взаємодії дітей і дорослих, педагогічного впливу на особистість дитини на засадах глибокої поваги і уваги до
кожного вихованця, соціалізації дітей-сиріт та підлітків мають стати надбанням широкого кола представників
педагогічної спільноти, які покликані сьогодні розв’язувати питання надання допомоги, забезпечення правового
захисту й опіки найбільш незахищених категорій дітей і молоді.
Вивчення робіт Я. Корчака, звернення до його біографії, педагогічної діяльності дозволяє зрозуміти:
дитинство – не підготовка до життя, а саме життя, воно – абсолютна цінність, від того, чи зуміє людина пережити
радість дитинства, залежить значною мірою, якою дорослою вона виросте [1].
Сьогодні особливо гостро стоїть проблема відсутності спілкування батьків з дітьми. Набувають поширення
такі негативні явища, як соціальне сирітство, зменшується емоційно-духовний зв’язок, спілкування зводиться до
мінімуму. Діти надають перевагу діалогу з незнайомою людиною в соціальній мережі, аніж з батьками. Ці явища
виникають унаслідок батьківського нерозуміння власних дітей. У працях «Як любити дитину», «Право дитини на
повагу», «Правила життя» педагог привертав увагу дорослих до становища дитини в суспільстві, сім’ї, наголошував
на обов’язку дорослого поважати дитину, давав поради і дорослим, і дітям у нелегкій праці зростання.
Під сімейним вихованням Я. Корчак розумів процес тривалий та творчий. Стандарти та шаблони
суспільного співжиття виступають додатковими обмеженнями та бар’єрами у вихованні, рівно як і деспотичне
нав’язування своєї волі самими батьками. «І батьки, боячись, що їхнє дитя буде мати смішний вигляд,
припускаються недоречних помилок. Найбільшою помилкою є приховування вад дитини і недоглядів у її вихованні,
дитина до певного часу при гостях за добру винагороду являє собою взірець вихованості, а потім помститься», бо
«треба бути чуйним, а ми віддаємо перевагу заборонам» [3, с. 95-99].
Позиція партнерства повинна бути на першому місці у стосунках між дитиною та батьками, де існує повага
та довіра одне до одного. Батьки передають свій досвід, а діти – знання про себе, свої переживання, потреби,
інтереси, страхи і т. д. Пізнання один одного – важливе завдання, але й умова налагодження взаємовідносин та
формування сімейної атмосфери, оптимального середовища взаєморозуміння й любові. Дорослі часто ігнорують
такою порадою, вважаючи її занадто примітивною чи, навпаки, складною до виконання. У взаємостосунках дітей та
батьків Я. Корчак пропонував незмінні принципи дії – педагогічна рефлексія та емпатія – спосіб подивитися на речі,
світ і процеси, які в ньому відбуваються з позиції дитини, занурившись в сферу її емоцій.
Педагогічна діяльність Януша Корчака становить багатий досвід, який є актуальним і сьогодні. Авторські
методи, форми і технології роботи, запропоновані в свій час педагогом, були новаторськими та радикальними,
такими, що трансформували ставлення дорослого до дитини, зумовлювали ставлення дитини в центр усіх життєвих
процесів, що відбуваються навколо неї, активним учасником яких вона повинна бути.
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В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є незмінною цінністю, головною духовною
основою життя нації, могутнім соціальним феноменом, який найтісніше об'єднує людей, неперевершеним чинником
самовиявлення людини в усіх її іпостасях. Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані
шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю.[3] У дошкільні
роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком
залежить від атмосфери в сім'ї. Однак у силу того, що сім'ї бувають різними за своїм виховним можливостям, в
педагогіці вживається поняття «виховний потенціал сім'ї», сутність якого розкривається у змісті його основних
компонентів: сімейні відносини, моральна спрямованість сім'ї та педагогічна культура батьків. Ще одним доказом
актуальності обраної проблеми є криза сучасної сім’ї: знецінення таких віковічних понять, як любов, шлюб, сім’я,
падіння цінності сім’ї у порівнянні з іншими сферами діяльності і статусом індивіда; зменшення кількості офіційних
шлюбів і сплеск позашлюбної народжуваності; домінування малодітних сімей; поширення альтернативних сімей.
Все це привело до падіння соціального престижу сім’ї та батьківства, дегуманізації суспільства в загальному.
В основних документах, присвячених питанням вітчизняної освіти, а також дослідженнях останніх років
вказуються такі шляхи виходу із ситуації, що склалася:
- відродження в суспільній свідомості традиційної цінності шлюбу, престижу батьківства та материнства;
- відродження вітчизняних культурно-історичних родинних традицій.
Здійснення цього вимагає участі багатьох державних структур, одна з яких – дошкільний заклад.
Дошкільний заклад за умови правильної побудови роботи володіє унікальною можливістю постійного спілкування з
сім’єю, взаємодією з батьками, що допомогло б реалізувати багато із вказаних завдань. При цьому необхідно
враховувати, що усвідомлення себе в новому статусі батьків супроводжується переглядом життєвих принципів,
системи цінностей, устремлінь. Тому важливо щоб поряд був розумний педагог, на компетентну допомогу якого
могла б розраховувати сім’я.
Педагогічна культура – складова частина загальної культури батьків, у якій закладений досвід виховання
дітей у сім’ї, придбаний різними категоріями батьків безпосередньо у своїй країні, інших країнах, а також узятий з
народної сімейної педагогіки. Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. Вона включає в себе
чотири відносно самостійних компоненти: педагогічні знання; педагогічна і психологічна компетентність; педагогічна
рефлексія; педагогічна емпатія.
Пріоритетна роль сім’ї у формуванні особистості дитини чітко зазначена в законодавчих документах
міжнародного і державного рівня: в Конвенції про права дитини (1989), Законах України «Про освіту» та «Про
дошкільну освіту», сімейному кодексі. В цих документах закріплюється першочергове право батьків на виховання
дітей, зазначена роль інших соціальних інститутів, котрі покликані допомогти, підтримати, спрямувати, доповнити
виховну діяльність сім’ї.
Проблеми сім‘ї та взаємин дорослих і дітей вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як К.АбульхановаСлавська, М.Алексеєва, Ю.Альошина, В.Васютинський, Г.Івончик, Н.Массен, Дж.Конджер, О.Рюлле, Р.Перрон.
Питання специфіки родинного виховання та його вплив на формування особистості дитини знайшло відображення у
роботах О.Кононко, Н.Стародубової. У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури нами з’ясовано, що
сім’я є мікромоделлю суспільства, через яку дитина засвоює моральні норми, духовну культуру, національні та
загальнолюдські цінності, отримує перший соціальний досвід співжиття з іншими людьми на принципах
взаємоповаги та цінування кожного як самодостатньої особистості.
Особливості виховання дитини в сім'ї обумовлені, перш за все, особливостями батьківства. Це соціальнопсихологічний феномен, що являє собою сукупність знань, уявлень та переконань стосовно себе у батьківській ролі,
які реалізуються у всіх проявах поведінкової складової батьківства. Батьківство, за визначенням А.Капської [2], – це
процес забезпечення батьками необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей. Умовами
для підвищення педагогічної культури є безпосередній вплив вихователів на батьків з метою педагогічно доцільної
організації життя родини; вплив на створення здорового виховного клімату в родині через громадськість, радіо,
телебачення; педагогічний вплив на батьків через дітей; систематична робота з підвищення педагогічної культури
батьків; залучення батьків і матерів до роботи із широким колом батьків.[1] Єдність у вихованні, що здійснюють
дитячий садок і родина, забезпечує певну системність роботи, вироблення необхідних стереотипів у маляти.
Водночас успішніше формуються моральні почуття та уявлення дитини, міцнішими стають навички та звички
поведінки, а її життя — організованішим, цілеспрямованішим і радіснішим.
Важливими принципами співробітництва вихователів і батьків є:
- забезпечення емоційного благополуччя і задоволення духовних і фізичних потреб дитини в групі дитячого
саду і родині;
- збереження єдиної лінії з метою і завданнями виховання і навчання дітей у дитячому саду і родині;
- повага особистості дитини батьками і вихователями;
- врахування вихователями умов сімейного виховання.
Частиною роботи дошкільного навчального закладу є пропаганда педагогічних знань серед батьків,
педагогічний колектив дитячого садка має бути націлений на співпрацю з батьками. Науковці визначили, що форми
роботи з батьками можуть бути колективними, індивідуальними, наочно-інформаційними. Значного поширення
набувають творчі форми роботи з батьками, в яких беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного
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закладу. У роботі з батьками велике значення має спрямування педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання
прагнень та умінь поповнювати свої педагогічні знання.[4]
Не менш важливим є використання інтерактивних технологій у роботі з батьками. «Інтерактивність»
означає: здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу з чимось або з кимось. Інтерактивна форма роботи з батьками
– це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови
спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, є
рівноправним, рівнозначним суб’єктом.
Під час інтерактивного навчання батьки вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими, критично
мислити, приймати продумані рішення. Залежно від змісту та мети педагогізації батьківської громадськості можливі
різні варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Коло думок».
Для експериментального дослідження педагогічних умов спільної роботи вихователів дошкільних закладів
та батьків, спрямованої на підвищення їх педагогічної культури, було залучено вихователів, що працюють у молодшій
групі № 8, вихованців цієї групи та їх батьків. В групі виховується 32 дитини. Одну підгрупу (16 дітей) визначили як
експериментальну (далі в тексті ЕГ), іншу – контрольну (КГ). Крім того в експериментальній роботі взяло участь двоє
вихователів та двадцять вісім дорослих – матері, батьки, бабусі вихованців групи.
Констатувальний етап експериментальної роботи мав такі головні завдання:
1. Вивчити особливості організації роботи вихователів з батьками вихованців.
2. Виявити ставлення батьків до проблеми єдності та співпраці сім'ї та дошкільного закладу.
3. Діагностувати рівень педагогічної культури батьків.
З метою
їх виконання використані різноманітні методи наукового дослідження (спостереження,
анкетування батьків, аналіз річного плану дошкільного навчального закладу).
Аналіз отриманих відомостей переконує, що батьки загалом розуміють необхідність співпраці ДНЗ та сім’ї у
вихованні дитини, створенні умов для її повноцінного розвитку. У той же час анкетовані визнають, що періодично
стикаються з певними проблемами у процесі родинного виховання своєї дитини. Це дозволяє припустити, що батьки
будуть зацікавлені у співпраці з вихователями, спрямованій на формування у них педагогічної культури.
Другий напрям експериментальної роботи передбачав організацію участі батьків у вихованні дошкільнят.
Зокрема, спрямовувався на забезпечення єдності вимог з боку ДНЗ та сім'ї у вихованні дитини молодшого
дошкільного віку.
Для порівняння ефективності різних форм підвищення педагогічної культури батьків формувальний етап
експерименту у ЕГ та КГ ми провели по-різному.
Основу роботи з формування у батьків психолого-педагогічних знань в КГ склала традиційна форма роботи:
контактна форма – лекція для батьків. Варто відзначити, що присутніми на лекції були представники, фактично, всіх
родин, виділених нами у контрольну групу. Хоча тема лекції була обрана на основі анкет батьків («Формування
самостійності молодших дошкільнят у самообслуговуванні»), і батьки загалом уважно слухали вихователя, вони
майже не виявили активності після лекції. Лише у двох дорослих (мами та бабусі двох хлопчиків, які мають, треба
визнати, низький рівень самостійності), з’явилося бажання продовжити розмову після лекції. Всі інші батьки і самі
не задавали жодних питань педагогу, і без ентузіазму відповідали на запитання вихователя. Це свідчить про те, що
батьки не зрозуміли сенс проведення таких форм співпраці. Не зуміли співставити свою сім’ю та проблему, що була
піднята на лекції.
Робота з батьками у ЕГ проводилася з використанням іншої форми. Ми використали модель групових
консультацій, розроблену дитячим психотерапевтом Хаїмом Джинотом. Модель має виключно практичний характер.
В загальному консультація-тренінг пройшла досить динамічно, цікаво та пізнавально. Батьки обговорювали
педагогічні ситуації, висловлювали свою думку та приводили приклади з власного життя, склали власні «правила
батьківського виховання» з обговорюваного питання. На завершення декілька батьків запитали у вихователя, як
поводиться їхня дитина у садочку і чи виконує доручення, прибирає та складає іграшки.
Якісний аналіз даної форми співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю показав, що батьками
притаманний вище середнього рівень педагогічної культури, а в деяких випадках навіть високий. Вже перші спроби
порівняти традиційну та інноваційну форми співпраці дали суттєву відмінність. В той час, коли на лекції усі
присутні пасивно вислухали інформацію без бажання вирішити це питання у колі їхньої cім’ї, на тренінгу панувала
атмосфера єдності та співпраці. Батьки з легкістю вирішували ситуації і приходили до спільного рішення.
Активність свідчила про зацікавленість і про бажання виховувати та навчати свою дитину разом з дитячим садком.
Таким чином, проведений нами контрольний етап експерименту доводить ефективність використаної нами
у ЕГ форм співпраці з батьками, включення їх у процес виховання дітей у дошкільному закладі і, загалом,
підвищення рівня їх педагогічної культури. Експериментальна робота у КГ переконала нас у тому, що використання
традиційних форм педагогічної просвіти батьків, хоча і є дещо менш ефективним, проте теж може сприяти
підвищенню рівня педагогічної культури батьків, включенню їх у співпрацю з педагогами ДНЗ.

1.
2.
3.
4.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УВАГИ В УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ
Близнюк Н. В., здобувач вищої освіти
Косарєва Г. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Для повноцінного розвитку пізнавальної діяльності дитини необхідна злагоджена, взаємопов’язана між
собою робота всіх психічних процесів, а саме: сприймання, відчуттів, уваги, пам’яті, уяви, мислення, мовлення.
У цій структурі психічних явищ процес уваги зацікавлював різні психічні наукові течії. Інтерес багатьох
науковців (О. Вудворс, С. Рубінштейн, О. Лурія, Л. Виготський, П. Гальперін, М. Бернштейн та ін.) з різних
наукових сфер до проблеми процесу уваги був і залишається дуже великим. Дотепер немає єдиної точки зору у
теоретичному осмисленні цього поняття [2].
Відомо, що увага необхідна людині при засвоєнні нових знань, при виконанні як навчальної, так і трудової
діяльності. З цього приводу П. Каптєрів зазначав, що уважність є запорукою успіху у розв’язанні проблем у житті та
практичній діяльності [1].
Відомий нейропсихолог Є. Хомська, описуючи процес уваги, зауважує, що неможна дану когнітивну
функцію розглядати у якості самостійного психічного процесу, оскільки увага забезпечує лише динамічне
протікання різних психічних діяльностей [1].
У своїх працях про «розумові дії» науковці (П. Гальперін, М. Бернштейн та ін.), вивчаючи формування
довільної уваги у дитини та механізми регуляції довільних рухів і дій, зазначають, що процес уваги тісно пов’язаний
з мовними стимулами або з її мовною системою [3]. Також увага розглядалась як функція психічного контролю за
змістом дій людини.
У процесі вивчення концепції уваги науковцями (Є.Мілерян, Ф. Гоноболін, І. Страхов, та ін.) виділяється
теорія взаємодії свідомості та діяльності особистості. На їхню думку, увага постійно підтримується діяльністю,
забезпечуючи організацію та регуляцію психічної діяльності, чіткості, ясності сприйняття, об’єктивної дійсності.
У залежності від характерних дій людини увага поділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішня увага
спостерігається у зовнішніх діях людини. Дана форма уваги поділяється на перцептивну, або сенсорну (зорову,
слухову), та моторну (рухову), які можуть приймати вид мимовільної або довільної уваги.
Внутрішньою увагою називають ту її форму, яка має місце у внутрішніх діях людини. Це може бути
розв’язування задач подумки, обдумування різних важливих питань, задач, пригадування, спостереження тощо.
Генетично внутрішня увага виникає пізніше, ніж зовнішня.
Зазначимо, що Л. Виготський виділяє два самостійних рівні уваги: первинний (мимовільний) – з яким
дитина народжується, та вторинний (довільний) – який формується у процесі становлення всіх психічних функцій та
є соціально опосередкованим типом уваги [1].
У загальній психології розрізняють різні властивості уваги, які історично сформувалися в особистісному
розвитку людини: концентрація, стійкість, переключення, розподіл та об’єм.
Проте, як зазначають науковці (Л. Трофімов, Г. Костюк та інші), неможливо розподілити увагу в межах
одного аналізатора: слухати уважно дві промови, слухати і читати. Якщо одна з діяльностей вимагає концентрації
уваги.
У початкових класах увага в учнів не завжди відрізняється своєю стійкістю. Діти, емоційно збуджуючись,
що пов’язано з віковими особливостями вищої нервової діяльності, ще не можуть повноцінно зосереджуватись на
головному, відокремлювати істотне від другорядного в оповіданні, у реченні, картині.
В учнів допоміжної школи (А. Ястребова, Л. Спирова, Т. Бесонова, А. Винокур, Н. Жукова, О. Мастюкова,
Т. Філічова та інші) спостерігається недостатня стійкість уваги, обмеженість у можливостях її розподілу, часто
виявляються несформованими або частково порушеними всі види контролю за діяльністю (попереджуючий ‒
розкриває аналіз умови завдань, поточний ‒ процес виконання завдань, подальший ‒ за результатом). Розподіл уваги
між мовленням та практичною діяльністю викликає у таких дітей відповідні труднощі при виконані поставлених
завдань [1].
Отже, у дітей з порушеним мовленнєвим розвитком, значно знижені різні властивості уваги – розподіл,
об’єм, концентрація, стійкість, переключення, що характеризується різною специфікою мовних розладів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Блищик А.В., здобувач вищої освіти
Падалка О.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У сучасних умовах реформування соціального, економічного, політичного життя української держави зміни
відбуваються і в системі виховання підростаючого покоління. Курс на демократизацію освіти, надання їй суспільнонаціонального спрямування вимагає пошуку нових психолого-педагогічних шляхів удосконалення процесу
виховання дітей з особливими потребами.
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Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх членів
у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних гарантій безпеки,
свободи і рівноправності.
Упродовж останнього століття спостерігається світова тенденція до збільшення кількості дітей з вадами
фізичного і психічного розвитку, інакше кажучи, з особливими потребами. У «Декларації про права дитини»
наголошується: «Обов’язок держави полягає у тому, щоб допомогти хворій дитині вести повноцінне й достойне
життя у суспільстві, полегшуючи її активну участь у житті» [2].
До одного із оптимальних засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку з метою їх соціального
розвитку належить ігрова діяльність, яка найповніше відповідає особливостям психіки дітей дошкільного віку, їх
схильності до наслідування і копіювання дій людей.
Ігрова діяльність активізує інтерес дітей дошкільного віку до суспільства, людей. Це пояснюється регулярним
спілкуванням та взаємодією дітей даного віку як важливою передумовою формування та розвитку вміння
спілкуватись з оточуючими, усвідомлення своєї приналежності до світу людей. Адже ігрова діяльність – це
найперший ступінь у засвоєнні людських взаємин і способів їх побудови [4].
Дослідниками Л. Виготським, А. Катаєвою,Т. Поніманською, Є. Стреблєвою та Дж. Тансоном[4] відзначається
необхідність формування комунікативних умінь протягом дошкільного дитинства за допомогою ігрової діяльності,
що виступає могутнім стимулом активізації взаємодії дошкільників.
На думку педагогів (Г. Вигодської,П. Жиякової,О. Іваннікової), інтеграція дітей у колектив через гру є одним із
шляхів оптимізації роботи з соціалізації дітей з особливими потребами. Вчені також відзначають, що за рахунок
ігрової діяльності підвищується інтерес до спілкування, взаємодії, з’являються позитивні емоції, які є запорукою
формування міцних стосунків у колективі дітей [1].
Гра, будучи близькою природі дитини, є найбільш дієвим засобом інтеграції дітей з особливими потребами у
колектив однолітків і не може розвиватися без керівництва і підтримки з боку дорослого. Основними принципами
роботи педагога з дітьми, які мають порушення у розвитку виступають посилене педагогічне керівництво і
корекційно-педагогічний вплив у формуванні навичок спілкування. Гра – універсальний засіб формування взаємин
дорослого із дитиною і дітей між собою.[5]
Проблема соціалізації дітей з особливими потребами в умовах дошкільного закладу за допомогою спеціально
організованої ігрової діяльності із здоровими однолітками має свою специфіку.
По-перше, необхідно з’ясувати особливості ігрової взаємодії дітей з особливими потребами із здоровими
однолітками та сформувати у дітей дошкільного віку ігрові навички і вміння, що допоможуть успішно інтегруватись
у колектив однолітків.
По-друге, для того, щоб у дітей виникла спільна гра, необхідно їхнє життя наситити враженнями, які могли б
стати змістом ігрової діяльності. Всі ігрові дії мають бути проговорені і точно вказані вихователем, необхідно
слідкувати за тим, аби вони не були одноманітними. Крім того, слід підтримувати ігрову взаємодію дітей.[5]
По-третє, центральним змістом гри є дії з предметами. Однак не всі вміють їх використовувати. Доведено, що
грі дитину можна спеціально навчити. Дитина навчається грати, спостерігаючи за грою інших. При цьому важливо,
щоб діти в процесі ігрових дій отримали для себе корисний досвід, цікавий результат і намагалися його
повторити[3].
Таким чином, в організації ігрової діяльності дітей з особливими потребами від педагога вимагається ретельна
підготовка та своєчасна допомога, так, як розвиток таких дітей має свою специфіку, що позначається і на дитячій
грі.
Перший етап дослідження був спрямований на з’ясування особливостей організації ігрової діяльності дітей з
особливими потребами. На другому етапі здійснювалась експериментальна перевірка ефективності методичних
підходів формування у дітей дошкільного віку ігрових умінь та навичок, які можуть допомогти успішно
соціалізуватись у колективі однолітків.
На констатувальному етапі дослідження з’ясовано стан ігрової взаємодії дітей, ігрові інтереси дітей, їх
популярність та рівень прийняття кожної дитини в колективі ровесників, а також характер міжособистісних взаємин
дошкільників у групі. Критеріями виступали: тривалість та кількість ігрових об’єднань, різноманітність партнерів у
грі, характер рольового спілкування, ігрові уподобання тощо. Це допомогло отримати достовірні дані щодо
особливостей ігрової діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
Отримані дані дали змогу підтвердити наступні особливості ігрової діяльності дітей з особливими освітніми
потребами:
1. всі ігрові дії мають бути проговорені і точно вказані вихователем;
2. низька ігрова взаємодія з однолітками;
3. невміння застосовувати предмети-замінники;
4. дітей зі схожими діагнозами приваблюють спільні ігри;
5. одноманітні ігрові дії, які копіюють із дій здорових однолітків;
6. не дотримання структури гри дітей з особливими потребами;
7. центральним змістом гри є дії з предметами.
Констатувальний етап експериментального дослідження засвідчив невисокий рівень сформованості ігрової
взаємодії дошкільників та дозволив зробити висновок про необхідність удосконалення методики спільної ігрової
діяльності дітей.
Розроблена нами експериментальна методика організації спільних ігор дітей з особливими потребами із
здоровими однолітками передбачала створення ряду педагогічних умов, які сприяли інтеграції особливих дітей у
дитячий колектив. Значна увага під час експериментального дослідження приділялася формуванню навичок спільної
ігрової взаємодії дітей.
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З метою організації дітей перед грою та створення сприятливих умов для розгортання спільної ігрової
діяльності ми проводили організовуючий та рухливий тренінги, а також психологічний етюд.Можна сказати, що
вищезазначені види роботи є дієвими і можуть допомогти об’єднати дітей в єдиний ігровий колектив.
Процес формування ігрових умінь та навичок у колективних іграх дітей (як особливих, так і здорових)
розроблявся у таких напрямках:
- корекційному (який був спрямований на виправлення недоліків в ігровій поведінці через особистий
приклад педагога та спостереження за дитячою діяльністю, а також створення проблемних ігрових ситуацій з
оцінкою власної взаємодії з іншими зі сторони);
- розвивальному (що передбачав розвиток відповідних ігрових умінь та навичок побудови спільної ігрової
діяльності з однолітками шляхом збільшення кількості ролей, ускладнення сюжетних ліній, проведення
індивідуальної роботи, а також встановлення позитивних взаємин у спільній грі).
Поступово у процесі організованої ігрової діяльності діти з особливими освітніми потребами почали вільно
входити в ігровий колектив та виконувати відповідні ігрові дії. Можна підкреслити той факт, що у процесі спільної
діяльності не помічались недоліки ігрових умінь і навичок деяких малюків, адже їх просто зацікавила спільна гра.
Для закріплення сформованих ігрових умінь та навичок дітей з особливостями психофізичного розвитку, ми
підводили їх до виконання головних ролей. Це забезпечило формування у них більш високого рівня колективних
взаємовідносин, оскільки здорові діти помітили уміння будувати нові ігрові взаємини з нових для них ролей.
У процесі формувального експерименту ми переконалися, що найбільший вплив на дитячу ігрову діяльність
спричинюють іграшки-прототипи людей, предмети реального світу.
Останній етап експериментальної роботи був спрямований на перевірку результатів формувального
експерименту. Отримані дані засвідчили підвищення дітьми експериментальної групи власного рівня ігрових умінь і
навичок. Аналізуючи колективну ігрову діяльність дітей можна зазначити, що вона стала набагато активнішою,
усвідомленішою та структурованішою, а також вмотивованішою для багатьох з групи. Здорові однолітки допомогли
розкрити мотиви побудови спільної колективної діяльності і пов’язаних з цим інтересів та дій, розгорнути рольове
спілкування,викликати почуття відповідальності перед іншими, почати формувати внутрішню самоорганізацію у
дітей з обмеженими можливостями. Хоча й були поодинокі прояви нестійких короткотривалих колективних ігрових
зв’язків.
Така ситуація збережеться у групах у тому випадку, якщо подібна робота буде проводитись цілеспрямовано і
систематично і надалі з використанням нових цікавих елементів, завдяки чому запропонована методика буде
розвиватися.
Таким чином, оптимальними умовами організації спільної ігрової діяльності дітей з особливими потребами
та їх здорових однолітків виступають:ретельна підготовка педагога та дітей;врахування знань, інтересів, потреб,
рівня ігрової підготовленості дітей; доцільний підбір і використання методів, прийомів навчання та способів
організації дітей під час гри;раціональне використання ігрового матеріалу;формування емоційно-позитивного фону
перед грою;мотивація спільної діяльності на всіх етапах роботи;свідоме засвоєння дошкільниками елементарних
знань про структуру ігрової діяльності , і на цій основі – оволодіння способом побудови відповідної гри;здійснення
індивідуального підходу у формуванні ігрових умінь. Достовірність отриманих результатів обумовлена теоретикометодологічним та організаційно-технологічним забезпеченням дослідження, використанням комплексу
взаємодоповнюючих методів, їх відповідності меті, завданням роботи, поєднанням якісного та кількісного аналізу,
тривалим періодом експериментально-дослідницької роботи.
Отже, ігрова діяльність є одним з головних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу і розвитку
спільної взаємодії в умовах закладу дошкільної освіти. Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми,
організації ігрової діяльності дітей з особливими потребами. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо в
розробці методичного забезпечення ігрової діяльності з використанням традиційних та інноваційних підходів,
інтегративної моделі, що ґрунтуватиметься на основі сполучення змісту і технологій з урахуванням особливостей
діагнозу кожної дитини з особливими освітніми потребами.
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МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Богів І. Г., здобувач вищої освіти
Джава Н. А., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
На сучасному етапі розвитку суспільства (розширення інформаційного простору, удосконалення та
повсякденне використання новітніх технологій) перед учителем стоїть завдання зацікавити учнів, відкрити
можливість використовувати те, що їх приваблює у процесі навчання. Тому використання комп’ютерних технологій
у навчальному процесі ми вважаємо доцільним, оскільки це дає можливість учням знаходити інформацію, робить
уроки цікавими, нестандартними, навчання набуває інтерактивної форми.
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Актуальність використання мережі Інтернет під час вивчення іноземної мови надзвичайно висока. Освоєння
методів та навичок роботи з Інтернет-ресурсами надасть учителю можливість покращити навчальний процес,
урізноманітнити, осучаснити методи та прийоми викладання, підвищити мотивацію до вивчення предмета. Для учнів
це можливість брати участь у тестуванні, конкурсах, вікторинах, олімпіадах, які проводяться в мережі Інтернет,
листуватися з однолітками з різних країн, брати участь в чатах, відеоконференціях, отримувати доступ до друкованої
інформації, аудіо- та відеоматеріалів.
Учні вже давно використовують Інтернет для реалізації власних потреб, які, на жаль, рідко співпадають із
навчальним процесом. Наше завдання показати можливості використання глобальної мережі для розв’язання
навчальних задач, полегшення процесу навчання та засвоєння знань. Адже Інтернет можна використовувати не лише
для пошуку та завантаження рефератів.
На сьогоднішній день одним із ключових моментів реформи освіти в Україні є формування в учнів навичок
роботи з інформаційно-комунікативними технологіями, самостійного пошуку, обробки та виділення потрібної
інформації. Основним джерелом інформації все частіше стає Інтернет. Не викликає сумніву актуальність і
необхідність інтеграції всесвітньої мережі в процес навчання іноземних мов. Головним предметом дискусій при
цьому стає не питання для чого, а як застосовувати сучасні комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі.
Використання Інтернету значною мірою розширить спектр реальних комунікативних ситуацій, підвищить
мотивацію, дозволить застосовувати набуті знання, уміння, навички, мовні уміння для вирішення реальних
комунікативних задач. Але для багатьох учителів відкритим залишається питання способів та шляхів використання
подібних ресурсів, їх пошуку та обробки відповідно до рівня, інтересів учнів, а також вимог програми та освітнього
стандарту.
Використання Інтернет-контенту стимулює дитячу активність, відкриває шляхи до творчості, виступає засобом
мотивації навчального процесу, розвиває вміння самостійно знаходити та аналізувати інформацію.
Важливою метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції, тобто вміння
послуговуватися іноземною мовою як засобом спілкування. Інші цілі – освітня, виховна, розвивальна – реалізуються
в процесі здійснення цієї основної мети. Навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії,
що становить підґрунтя функціонування Інтернету, здійснюється на засадах комунікативного підходу. Перебуваючи
в мовному середовищі, забезпеченому Інтернетом, учні виявляють себе у справжніх життєвих ситуаціях. Залучені до
вирішення широкого кола значущих, реалістичних, цікавих і досяжних завдань, вони вчаться відповідно й адекватно
на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не шаблонну маніпуляцію мовними
формулами [3].
Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо - і відеоматеріал за різноманітною тематикою
на різних мовах. Однак для того, щоб учні не загубились в безлічі інформації різного змісту та різної якості, а
найбільш продуктивно використовували її для своїх освітніх та професійних потреб, з’явилась необхідність в
розробці спеціальних Інтернет-ресурсів, що націлені навчати учнів працювати з ресурсами всесвітньої мережі. За
допомогою Інтернет-ресурсів на уроках німецької мови є можливість імітувати природне спілкування у форматі
«людина–машина», чому сприяють такі чинники:
– автентичність мовного матеріалу, використаного як учнями, так і комп’ютером;
– можливість правильно «розуміти» повідомлення, що вводяться в комп’ютер, і адекватно реагувати на них;
– ситуативне оформлення діалогу (створення умов, характерних для природної комунікативної ситуації);
– широке використання комп’ютерних формул мовного етикету, в тому числі фраз з певним емоційним
забарвленням;
– персоніфікація комп’ютера шляхом створення його ролі (рольова гра).
Під час використання на уроці німецької мови Інтернет-ресурсів учні не пасивно сприймають інформацію, а
активно взаємодіють з комп’ютером як джерелом інформації та генератором завдань. Вони отримують за допомогою
комп’ютера завдання та виконують їх.
Адаптивність Інтернет-ресурсів дає змогу враховувати індивідуальні особливості учня, такі як здатність
концентрувати увагу, швидкість сприйняття, особливості мислення, пам’ять, темперамент, життєвий і мовний
досвід.
Коптюг Н. М. пропонує наступні форми роботи з Інтернет-контентом:
1. Використання ресурсів Інтернет під час вивчення нової теми (добір додаткового матеріалу, наочності, відеота аудіофрагментів. Учитель пояснює учням мету та задачі, роздає картки з завданнями та адресами сайтів, учні
повинні продивитись матеріал, відібрати потрібне й запропонувати для використання під час вивчення теми).
2. Самостійна або групова робота учнів з Інтернет-ресурсами для підготовки доповідей, повідомлень (активне
використання пошукових систем).
3. Участь у міжнародних проектах (підбір тем проектів, які вписуються у програму, мають зв’язок з подіями
міста, школи).
4. Листування електронною поштою (підготовка до даного виду діяльності потребує певної технічної
підготовки, бажано, щоб у кожного учня була власна поштова скринька).
5. Створення власних сайтів (дана форма має успіх за кордоном, але для українських шкіл є досить складною
на даному етапі).
6. Спілкування вчителя з колегами, обмін досвідом, створення мережної взаємодії між педагогами з будь-яких
країн [1].
Враховуючи стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, збільшення швидкості роботи Інтернету, до даних
можливостей ми б хотіли додати можливість використання вебкамер, спілкування в режими online, проведення
online відеоуроків тощо.
Організація Інтернет-завдань зазвичай проходить у три етапи: підготовчий, робота з ресурсами мережі
Інтернет, робота в класі поза мережею Інтернет:
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1. Підготовка – розвиток навичок говоріння, актуалізація раніше отриманих знань, вивчення лексики,
мотивація й налаштування учнів на подальшу роботу, введення в тему.
2. Робота в мережі Інтернет – пошук у мережі, читання й письмо, обробка специфічної інформації й занесення
її в бланки для відповідей, пошук відповідей на питання і т. д. На цьому етапі, учні мають чітко розуміти, що їм
потрібно зробити й скільки часу в них є на виконання завдання.
3. Робота в класі поза мережею Інтернет – обмін отриманою інформацією, обговорення того, що учні знайшли,
дізналися, виконали чи не виконали під час роботи в мережі [4].
Можливості використання Інтернет-ресурсів необмежені. Глобальна мережа Інтернет є засобом отримання
будь-якої необхідної учням і викладачам інформації від джерел, що розміщені в різних куточках земної кулі:
країнознавчий матеріал, статті з газет і журналів, різноманітна література. На уроках іноземної мови за допомогою
Інтернету можна вирішувати такі дидактичні завдання: формувати навички та вміння читання, використовуючи
матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння письмової мови; поповнювати словниковий запас; формувати
стійку мотивацію до вивчення німецької мови, розширювати кругозір, налагоджувати і підтримувати ділові зв’язки
та контакти з однолітками в іноземних країнах. Учні можуть брати участь у тестуванні, конкурсах, олімпіадах, що
проводяться засобами Інтернет, листуватися з учнями інших країн, брати участь у чатах, відеоконференціях тощо.
Таким чином, Інтернет вносить різноманітність в освітній процес. Результатом використання Інтернету є також
створення творчої атмосфери спілкування, досягнення автоматизму в процесі навчання, що призводить до
інтенсифікації та активізації навчання, призводить до посилення мотивації до вивчення іноземної мови; дає
можливість експериментувати і наочно бачити свої перші успіхи. Сприяє розвитку продуктивних функцій і
психічних процесів, розвитку інформаційно-комунікативної компетентності.
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ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бодейко С. В., здобувач вищої освіти
Падалка О.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

Провідним аспектом вдалої соціалізації дитини є впевненість у собі, що виявляється у ставленні дитини до
дійсності, до самої себе, вміння розв’язувати життєві завдання.
Коротко окреслимо поняття “впевненість у собі”. Це “готовність суб’єкта вирішувати складні завдання, за
якої рівень домагань залишається стабільним відносно страху невдачі”. У тлумачному словнику поняття
“впевненість у собі” трактується як “віра у щось, відчуття впевненості у власних силах та оточуючих; відчуття
суб’єктом власних можливостей як адекватних тим задачам, які стоять перед ним у житті, та тим, які він ставить
перед собою” [3]. Впевненість у собі в науковій літературі представлено як властивість особистості, що знаходить
вияв у готовності до прийняття рішень, співвіднесеності цілей та можливостей їх досягнення, ініціативності,
рішучості, особистісній зрілості, внутрішній гармонії тощо.
Вивчення науково-педагогічної літератури дає можливість узагальнити наукові дослідження з проблеми
впевненості особистості у собі. Зокрема, І. Зіновієва стверджує, що впевненість у собі є цілісним утворенням
особистості, якому властива стабільність. Впевненість у собі має такі компоненти: інтегративність, ієрархізація,
змістовність. Залежно від змісту і рівня інтегрованості та ієрархізації впевненість у собі набуває різних форм та
виявів [2].
Дослідники В. Ромек, О. Соловйова та інші описують такі компоненти впевненості особистості у собі:
“особистісний, когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти. Особистісний компонент впевненості у собі
характеризується високим рівнем самооцінки і самоповаги, що детермінує відчуття комфорту, виражає міру
самоприйняття і є джерелом задоволення людиною самою собою. Когнітивний компонент впевненості у собі
відображає силу переконаності людини у власній ефективності, він передбачає знання суб’єктом, що таке
упевненість в собі, чим вона може бути корисна в житті, а також розуміння переваг упевненої поведінки”
Емоційний компонент впевненості у собі характеризує сміливість суб’єкта у соціальних контактах,
відображає позитив- ний емоційний фон особистості, охоплює уміння управляти своїми реакціями, проявляти
спокій, стабільність і врівноваженість [1]. Поведінковий компонент, інтегруючи вище перелічені складники,
забезпечує зовнішню реалізацію поведінкового репертуару упевненості в собі. Прикладом такої реалізації може
слугувати “ініціатива” суб’єкта, що виявляється в міжособистісній взаємодії, має фізичні вияви (постава, рухи, хода,
жести, міміка, погляд, манера говорити).
А. Сальтер визначає такі компоненти впевненості у собі: емоційність мовлення (відкрите, спонтанне та
прав- диве висловлення почуттів); експресивність мовлення (чітке висловлювання почуттів у невербальній сфері,
зіставлення і взаємозв’язок між словами та почуттями); протистояння та атака (чіткість у висловлюваннях власної
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думки і бажань, незважаючи на інших людей); використання слова “Я” (чітка характеристика себе, відсутність
бажання сховатись за невизначеними формулюваннями); прийняття похвали (адекватна оцінка своїх досягнень та
якостей); імпровізація (спонтанне вираження почуттів і потреб, повсякденних обов’язків, відмова від планування).
Розпочинається виховання соціальної впевненості з дошкільного віку. Оскільки, як зазначила О.
Молчанова, дошкільна освіта – перша ланка у неперервній системі освіти, і від того, який початковий «старт» буде
дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка його особистісного розвитку, життєві установки та
світорозуміння дорослої людини. У зв’язку з цим особливо актуальною є проблема виховання соціальної
впевненості особистості вже з дошкільного віку [3]. Одне з найважливіших завдань педагогів та батьків, як
справедливо вважає М. Мішечкіна, дати дітям правильне уявлення про себе й оточуючу дійсність, навчити
почуватися господарем долі. І саме батьки та педагоги мають закласти в дитині те, що допоможе їй надалі пройти
нелегкий шлях дорослішання. Від них залежить, якою виросте дитина, яке місце в суспільстві посяде [2].
На думку М. Михайленко, для того, щоб сформувати у дитини соціальну впевненість, необхідна така
внутрішня позиція дорослого по відношенню до дитини: потрібно хотіти почути дитину; потрібно бажати бути
корисним дитині у набутті впевненості; потрібно бути готовим прийняти почуття дитини, не оцінювати їх і не
засуджувати їх; не можна намагатися зробити все самому за дитину, треба щиро вірити в можливості дитини
самостійно вирішити певні проблеми; не можна брати на себе відповідальність за вибір дитини, а потрібно
сприймати її як самостійну особистість.
Отже, соціальна впевненість є необхідною умовою існування особистості як суб'єкта активності, здатного
до самостійного вибору цілей. Самоорганізація особистості на суб'єктивному рівні неможлива без відчуття
впевненості у собі, повноцінного оволодіння собою, своєю сутністю, здатності самостійно ставити цілі та діяти
відповідно до них, зберігаючи адекватну критичну позицію стосовно самого себе, здатності передбачати результати
дій до їх виконання, самостійно будувати стратегію досягнення цілей відповідно до внутрішніх особистісних
змістів, без вміння співвідносити потреби, що виникають, з власними можливостями та з прийнятними для даної
людини способами реалізації, що відповідають соціокультурним орієнтирам даного суспільства в кожній конкретній
ситуації.
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ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Божук М. Р., здобувач вищої освіти
Степанова О.І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

У період поширення масової культури велика увага приділяється вихованню мовної особистості, тобто
такої, яка б володіла б усіма виражальними засобами рідної мови, була ю спроможна вільно виражати власні позиції,
логічно та послідовно висловлювати свої думки, судження, переконання, пояснювати їх і доводити. Саме тому
виникає потреба в оновленні змісту, вдосконалення форм, методів і технологій навчання дітей рідної мови, розвитку
культури мовлення та мовленнєвого спілкування.
Відродження державності в Україні поставило перед дошкільною освітою нові проблеми і завдання, серед
яких пріоритетним є національно-мовленнєве виховання дітей, спрямоване на формування свідомої мовної
особистості, здатної до ініціативності й вільного самовираження через спілкування рідною мовою, оскільки саме
мова є інструментом пізнання дійсності й засобом встановлення контакту з довкіллям.
Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найбільш
вагомим досягненням дошкільного дитинства, адже саме дошкільний вік є найбільш сприятливим для оволодіння
рідною мовою. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає важливим завданням сучасного
дошкільного закладу формування мовленнєвої компетенції дітей, орієнтує на активну позицію дитини в процесі
опанування мови [1].
Проблема розвитку мовлення дітей дошкільного віку завжди перебувала в центрі уваги науковців і
практиків. У зв’язку з прийняттям нової редакції Базового компонента дошкільної освіти 2012 року перед
педагогами в зазначеному аспекті постають нові завдання, зокрема освітня лінія «Мовлення дитини» завершується
узагальненим визначеним результатом освітньої роботи – сформованістю усіх видів комунікативної компетенції
дошкільника: фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої.
Серед складових змісту роботи з дошкільниками з мовленнєвого розвитку особливе місце посідає
збагачення, уточнення й активізація лексичного багажу рідної мови, що лежить в основі формування лексичної
компетенції, як однієї із сторін культури мовлення, сформованість якої є кінцевим результатом навчання рідної мови
в дошкільному закладі. Нові потреби мовної освіти зумовлюють потребу і в нових засобах її розвитку.
Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні визначається обов’язковий мінімум мовленнєвого
розвитку дітей взагалі та в межах лексичної компетенції.
Проблема формування лексичної компетенції дошкільників останнім часом досить часто порушується в
лінгводидактичних дослідженнях (О. Аматьєва, А. Богуш). Проблема лексичного розвитку дітей досліджувалась
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ученими в різних аспектах: фонетичні, лексичні та граматичні особливості дитячого мовлення на початкових етапах
розвитку (О. Гвоздєв, Н. Рибніков, Т. Ушакова, О. Шахнарович, Н. Юр’єва); особливості становлення і розвитку
словника дітей впродовж дошкільного дитинства (Г. Бавикіна, А. Іваненко, М. Коніна В. Коник, Н. Кудикіна, В.
Логінова, Н. Луцан, А. Смага, Є. Струніна та ін.); збагачення словника дітей раннього віку (Ю. Аркін, В. Гербова);
особливості становлення й розвитку словника дітей (М. Коніна, В. Коник); залежність розвитку мовлення від
спільної з дорослим діяльності (Н. Лепська, М. Лісіна); закономірності, принципи та методи навчання дітей раннього
віку (А. Богуш, К. Крутій, Г. Ляміна, Т. Науменко, Л. Олійник, Л. Павлова, Л. Федоренко).
Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих
ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати,
оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні засоби (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності,
форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти
помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагнення творчо самореалізуватися [2, с. 23].
Мовленнєва компетенція як складова мовленнєвої діяльності формує вміння дитини підтримувати
мовленнєву взаємодію з іншими, вибудовувати логіку висловлювань, забезпечує мовленнєве взаєморозуміння з
дорослими та однолітками, розвиває комунікативні здібності, мовленнєве самовираження, розвиває соціальне
мовлення (вміння презентувати себе оточуючим, виражати особисту позицію по відношенню до інших тощо) [3, с.
27].
Лексична компетенція визначається вченими (О. Аматьєва, А. Богуш, Н. Гавриш, С. Ніколаєва та ін) як
наявність певного запасу лексичних одиниць з урахуванням віку дитини, здатність адекватно оперувати ними в
актах комунікації в різноманітних значеннях, доречно вживати образні вислови, прислів’я, приказки, фразеологічні
звороти для досягнення відповідного комунікативно-функціонального результату. Адже уявлення дитини тільки тоді
стають чіткими і ясними, коли вони одержують словесне вираження.
Лексична компетенція – це запас слів у межах певного вікового періоду, здатність до адекватного
використання лексем, правильне вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів [3, с.
186].
У сучасній дошкільній лінгводидактиці особливої ваги набуває особистісне спрямування завдань розвитку
мовлення, орієнтація на активну позицію дитини у процесі опанування мови. Цілеспрямована робота із засвоєння
мовних явищ підводить дошкільника до формування елементарних мовних узагальнень, що на лексичному рівні
виявляється у поглибленому розумінні семантики слів, на граматичному – у сфері словотвору та словотворчості, на
рівні розгорнутого зв'язного висловлювання (тексту) – в умінні складати самостійне зв'язне висловлювання
послідовно, логічно, виразно, граматично правильно. У дошкільному віці традиційно центральним завданням
лексичного розвитку визначалося розширення словникового запасу в процесі ознайомлення з довкіллям, тобто
кількісне накопичення лексики, насамперед в активному словнику.
Система лексичної роботи включає зміст, мету, напрями, завдання. Метою лексичної роботи в дошкільному
дитинстві є розвиток уміння дітей доречно добирати слова рідної мови, розуміти їх значення та вживати їх у
власному мовленні [5, c. 113.]
Експериментальна частина нашого дослідження проводилось у двох групах дітей середнього дошкільного
віку закладу дошкільної освіти ясла-садка № 41 інтелектуального напрямку «Чомусик» м. Рівного.
Дослідження включало III етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. Перший з яких був
спрямований на з’ясування рівнів розвитку мовленнєвої компетенції. На другому етапі здійснювалась
експериментальна перевірка ефективності запропонованих нами методичних підходів щодо розвитку мовленнєвої
компетенції у дітей середнього дошкільного віку.
Для визначення змін рівнів сформованості мовленнєвої компетенції дітей середнього дошкільного віку ми
провели діагностичні завдання за кожним критерієм (фонетична компетенція, лексична компетенція, діамонологічна
компетенція, граматична компетенція, комунікативна компетенція).
У межах визначення рівня лексичної компетенції для дітей середнього дошкільного віку пропонувались
завдання на вживання ними слів – різних частин мови, розуміння семантики і переносного значення слів. За
показником словникове багатство, добирались такі лексичні вправи: «Добери слова». «Що буває…?» «Скажи який?
яка? яке?», «Скажи як...?», «Закінчи речення». Завдання 2: лексична вправа «Добір синонімів та антонімів», вправа
змагання «Хто більше добере схожих слів».
Головна мета формувального експерименту – через спеціально дібраний комплекс завдань, сприяти
розвитку мовленнєвої компетенції, та здібностей вільно й творчо використовувати мову й мовлення в різних
ситуаціях спілкування.
Складовими формувальної роботи з лексичної компетенції в закладі дошкільної освіти є мета, завдання,
напрями, принципи та засоби, що визначають зміст роботи з дітьми. До ключових завдань розвитку словника
віднесено:

 збагачення та кількісне накопичення лексики дитиною (збільшення словникового запасу за
рахунок засвоєння дітьми нових значень багатозначних слів, що вже наявні в їхньому лексичному запасі);

 якісне засвоєння лексики, що виявляється в поглибленому розумінні значення й смислових
відтінків слів і словосполучень, їх уточнень, подальшому оволодінні узагальненням, яке в них виражене;
с.183].



активізації словника — застосування дітьми лексичних засобів у різних мовленнєвих ситуаціях [4,

На формувальному етапі експерименту було розроблено модель формування мовленнєвої компетенції дітей
середнього дошкільного віку в процесі мовленнєвої та ігрової діяльності, що містила мету, критерії, етапи,
педагогічні умови, засоби їх реалізації і кінцевий результат.

Наука, освіта, суспільство очима молодих
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Організація експериментальної роботи відбувалася до зазначених в моделі педагогічних умов і передбачала
три напрями роботи. Це робота з педагогами, робота з предметним середовищем і робота з дітьми.
Проведена робота значною мірою вплинула на формування навичок взаємодії, комунікабельності,
соціальної активності та ініціативності вихованців. Спостереження за життям дошкільників у групі, за різними
видами їх діяльності засвідчили, що загальний рівень сформованості мовленнєвої компетенції підвищився.
Аналіз рівневої динаміки засвідчує, що високого рівня мовленнєвої компетенції досягли 18,5% дітей
експериментальної та 21,8% дітей контрольної груп. Як бачимо, позитивний вплив проведеної формувальної роботи
в експериментальній групі виявився у значному підвищенні рівнів сформованості мовленнєвої компетенції. Середній
рівень на початковому етапі експерименту становив 56,4% (ЕГ) і 69,1% (КГ), тоді як кінцеві результати констатували
64,4% (ЕГ) і 60,4% (КГ).
Перспективою подальшого дослідження буде аналіз впливу лексичної компетенції на формування інших
(фонетичної, діамонологічної, граматичної, комунікативної). Комплексне вирішення проблеми допоможе розв’язати
таке важливе завдання, як виховання майбутньої мовленнєвої особистості.
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Урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального
матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну
діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв'язання визначених завдань. Таким чином,
урок реалізує освітню, виховну й розвиваючу функцію навчання, є багатогранним і багатоплановим[2].
Характерні риси уроку:
1) Цілі уроку
Освітні
Виховні
Розвиваючі
До освітніх належать
Виховні цілі повинні сприяти
Розвиваючі
цілі
сприяють
формування математичних знань,
підвищенню інтересу до математики, формуванню різних видів мислення,
умінь і навичок у поєднанні з стимулювати
відповідальне яке позначають словом "математичне"
загально-навчальними знаннями,
ставлення до навчальної роботи, мислення.
вміннями
і
навичками,
що розвивати такі риси характеруяк У нього включають: логічне мислення,
дозволяють більш раціонально акуратність, посидючість і т.д.
"гнучкість
розуму",
вміння
до
організувати навчання математики
узагальнення
і
систематизації,
.
здатність до формування гіпотез.
2) зміст
Підбір навчального матеріалу, що відповідає поставленої мети, здійснюється за допомогою навчальних
програм, підручників, методичнихпосібників, дидактичних матеріалів і т.д.
Виклад матеріалу на уроці будується із збереженням логіки розкриття цієї теми в шкільному підручнику.
3) засоби і методи навчання
Вибір оптимальних методів навчання обумовлюється виконанням наступних умов:

мету уроку;

особливості змісту досліджуваного матеріалу (складність, новизна, характер);

особливості учнів класу (рівень розвитку мислення, рівень знання, умінь і навичок, сформованість навичок
навчальної праці і т.д.);

оснащеність кабінету дидактичними засобами навчання;

ергономічні умови (час проведення уроку за розкладом, наповнюваність класу і т.д.);

індивідуальні особливості вчителя, тому що він керує всією навчальною діяльністю на уроці,
використовуючи загальні (робота з усім класом), групові (ланка, бригади і т.д.) та індивідуальні її форми.
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Процес навчання математики в школі включає три основні складові [1]:
пояснення нового матеріалу;
самостійну роботу;
опитування учнів.
Пояснення нового матеріалу ефективно, якщо вміст передаваної інформації і форми її подачі забезпечують
необхідну активність учнів [2].
Досягається при достатній мотивації, при поясненні прикладної цінності, при викладенні нової теми на
високому науковому рівні, при створенні умов для свідомого і міцного засвоєння. \
Наприклад: формула (a + b) 2 в якості мотивації передбачає полегшення алгебраїчних перетворень; теорема
Вієта - швидка перевірка і знаходження коренів рівняння [4].
При викладі матеріалу вчитель орієнтує учнів на те, які типові завдання треба вирішити і як вони
вирішуються, тим самим виявляючи прикладну цінність даного матеріалу.
Науковість викладу найбільш природно забезпечується тоді, коли вчитель строго слідує планом,
прийнятому в підручнику. Доступність і наочність викладу необхідна умова для сприйняття матеріалу, тому
допускається оформлення на дошці схем досліджуваного, що містять всі важливі ідеї і викладення, слідства і
причини, формулювання теорем, креслення.
Самостійна робота учнів[4] спрямована на закріплення нового матеріалу. За характером її поділяють на:

відтворюючу (репродуктивну) - рішення подібної задачі, дія "за зразком";

тренувальну - вирішення завдань, аналогічних тим, які учні вирішували самі;

в) творчу - рішення тих задач, з якими учні не зустрічалися, що дозволяють по іншому використовувати
знання.
Контроль знань учнів [3] повинен бути загальним, що досягається за допомогою різних контролюючих
пристроїв або за допомогою математичного диктанту та цілеспрямованим (опитування учнів по необхідному
мінімуму знань).
Виділимо п'ять основних вимог до уроку:
1)
основна дидактична мета (цілеспрямованість). Зазвичай на уроці вирішується кілька завдань:
перевіряються знання, уміння і навички; пізнається нове, тобто формуються поняття, встановлюються і
обгрунтовуються закономірності та алгоритми; відбувається закріплення досліджуваного - повторення або
застосування нових знань у вирішенні різних завдань. Тому слід правильно вибрати головну мету для уроку, яка
досягається при розробці повної системи уроків з певної теми.
2)
Завдання виховання і розвитку учня.
3)
Обгрунтований відбір матеріалу (теоретичного й задачного) [2], інакше кажучи, раціональна побудова
змісту уроку. Воно має глибоко відображати логіку даного навчального предмета, на базі математичного змісту,
формують математичні, загальноінтелектуального (прийоми розумової діяльності) вміння та навички навчальної
діяльності.
4)
Доцільний вибір методів, прийомів і засобів навчання [3].
5)
Основним у навчанні математики є наочно-вербальні засоби в різних поєднаннях; необхідне комплексне
застосування технічних і наочних засобів навчання. Для формування навичок самоосвіти слід на уроці
навчати вмінню працювати з книгою. Осягнути абстрактність математичних понять можна за допомогою
моделювання.
6)
Організаційна чіткість і різноманітність форм організації навчальної діяльності учнів.
Для сучасної освіти є актуальною проблема створення та впровадження в навчальних закладах таких нових
педагогічних та інформаційних технологій, які б забезпечували ефективне засвоєння учнями знань, умінь і
навичок[1].
Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів та технологій у навчальній та
виховній діяльності педагога [4]. Разом з тим пріоритетним сучасним напрямком розвитку освіти є застосування
комп’ютерно -орієнтованих технічних засобів навчання у викладанні, зокрема математики.
Принцип наочності навчання вимагає залучення до сприймання всіх органів чуття учня. Принцип
використовується з стародавніх часів. У сучасній дидактиці наочність розуміють ширше, ніж безпосередні зорові
сприймання. Вона включає також сприймання через моторні, тактильні чуття [2]. Тому до наочних засобів належать
і лабораторне обладнання, і статичні та динамічні навчальні посібники.
Наочні засоби [3] поділяються на натуральні, зображальні, схематичні; аудіовізуальні (звуконаглядні) і словесно образні (художні образи). Переоцінка ролі наочності в навчанні може стримувати розвиток абстрактного мислення.
Сучасний урок важко уявити без застосування інформаційних технологій. Інформаційні технології [2] – з одного
боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб
підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба активно
використовувати у навчальному процесі.
У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій [1] та їх впровадженням у різні сфери життя все
більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. Одним із предметів, де
найбільш виправдано використання комп’ютера – математика.
Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнити види
діяльності, дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі.
Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу.
Програмні засоби [1] використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному.
Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

Під час уроків (при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він
виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, члена колективу);




Наука, освіта, суспільство очима молодих
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При виконанні домашніх завдань (як довідник, тренажер, інструмент);
Самостійне навчання учнів;
При виконанні творчих робіт, роботі над проектами індивідуальними чи груповими;
При поглибленому вивченні предмета.
На етапі засвоєння нових знань уроку бажано використовувати комп’ютерні презентації як наочні посібники і
джерело навчальної інформації. Візуальна форма подачі означень, формул, теорем, їх доведень, якісних креслень до
геометричних задач, подача рухомих зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь [1].
Етап перевірки засвоєння учнями нових знань та способів розв’язування задач дозволяє використати: тести,
дидактичні ігри, диктанти.
Комп’ютерні презентації органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за
мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає
можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо.
Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики.
Цьому допомагає прикладна програма Power Point.
Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання
інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.
Використання інформаційних технологій, можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі,
дослідницькі здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну дієвість, створюючи мотивацію для
самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально [2].
Проведення уроку – проекту дозволяє активізувати учнів, перетворити їх з пасивних накопичувателів знань в
активних добувачів. Робота над проектом згуртовує учнів, викликає почуття взаємодопомоги, зацікавлює їх, дає
можливість кожному проявити себе: якщо учень не може проявити себе з математичної сторони, то тут він може
показати свої вміння під час виготовлення моделей, креслення плакатів, підбору задач практичного напрямку.

1.
2.
3.
4.

Список використаних джерел
А.Капіносов «Тематичне, поетапне, рівневі вивчення математики в основній школі». Дніпропетровськ, 2006р.
Слепкань «Методика навчання математики». Київ, 2000р.
Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX ст. / Под ред.
А. І. Піскунова. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Побірченко Н. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх вчителів у контексті реформування системи
вищої педагогічної освіти. Рідна школа.- 2003.-№3. с. 5-7.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО
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Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Проте, якщо вникнути в
суть проблеми, то не важко буде зрозуміти, що своїми коренями вона сягає набагато далі, ніж людство взагалі
почало замислюватися над цим.
Існує багато підходів до визначення суті поняття "екологія". Зміст терміну "екологія" за останні роки
значно розширився. Тому від суто біологічного його розуміння треба переходити до нового трактування, що
передбачає взаємодію з природою, яка становить не безладне поєднання різних живих істот, а досить стійку й
організовану систему. А життя та діяльність людини, як і кожного живого організму, відбуваються в умовах певного
середовища. І екологія є не що інше, як охорона природи.
Охорона природи – це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на збереження, раціональне
використання і відтворення природних багатств країни. Турбота про охорону природи – насамперед піклування про
людину, про її цікаве, змістовне життя, повноцінний відпочинок.
Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної
культури особистості. Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи,
бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини.
Від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою
залежить майбутній стан природного середовища.
Свідоме й бережливе ставлення до природи маємо формувати з дитинства у сім'ї та школі, за умови
активного формування екологічної культури та накопичення систематичних знань у цій галузі. Екологічне навчання
і виховання – це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування у людини знань наукових основ
природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної життєвої позиції в
галузі охорони, збереження і примноження природних ресурсів.[4, ст.6]
У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі, яка є однією з перших
ланок становлення людини – громадянина. Основні риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві, і
спілкування з природою має у вихованні дитини першорядне значення.
Основну роль при цьому слід відвести природознавству, під час вивчення якого необхідно закласти наукову
основу природоохоронної діяльності дітей.
Уже в початкових класах слід підвести дітей до думки, що людина – невід’ємна складова частини природи,
що вона, розвиваючись та задовольняючи свої потреби, впливає на навколишнє середовище. Причому, цей вплив
може бути як позитивним, так і негативним. Доцільно на уроках природознавства навести приклади і показати, що в
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результаті безвідповідального ставлення до природи знищено ліси на значних територіях, суттєво скоротилася
чисельність багатьох тварин, птахів і рослин, деякі – навіть повністю зникли з поверхні Землі.
Дуже активною формою організації екологічного виховання учнів 1-4 класів є екскурсії, походи,
експедиції, вони є не тільки заходами відпочинку, а мають глибоку й серйозну навчально-виховну природоохоронну
спрямованість, містять в собі також ряд завдань з екології, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей.
Вивченням проблеми екологічного виховання учнів початкових класів займалися видатні педагоги
минулого такі, як О.В. Духнович, К.Д. Ушинський, В.О.Сухомлинський. У їхніх працях розкриваються погляди
щодо виховання дитини засобами природи. На сьогодні багато науковців та педагогів-практиків присвятили свої
дослідження проблемі екологічного виховання, серед них: Н.В. Лисенко, Н.Ф. Яришева, Н. Глухова, В. Скребець, В.
Фокіна, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Кондратьєва, І.Д. Звєрєв,Д.М. Гродзинський та ін.
Велику спадщину щодо виховання молодших школярів через світ природи залишив нам видатний педагог
В.О. Сухомлинський. Він надавав особливого значення впливу природи на формування, становлення та розвиток
особистості дитини молодшого шкільного віку. «Людина була і завжди залишиться сином природи, і те, що ріднить
її з природою, повинно використовуватися для її залучення до багатств духовної культури, – казав Сухомлинський. –
Світ, що оточує дитину, це, насамперед, світ природи з безмежним багатством явищ та невичерпною красою. У своїй
роботі «Серце віддаю дітям» Василь Олександрович дає вчителям таку пораду: «Ідіть у поле, у парк, пийте з джерела
думки, і ця жива вода зробить ваших вихованців мудрими дослідниками, допитливими людьми і поетами».[5, ст.13]
В.О. Сухомлинський неодноразово відзначав, що сама природа не виховує, а виховує тільки активна дія в
ній. «Мене вражало, – каже Сухомлинський – що захоплення дітей красою перепліталося байдужістю до долі
прекрасного. Милування красою – це лише перший паросток доброго почуття, яке треба розвивати, перетворювати в
активне прагнення до діяльності». Сухомлинський пропонує для реального втілення цього положення в дію
створити живий куточок, де всі діти будуть брати участь у догляді за тваринами, організувати «пташині» і «звірячі»
лікарні, висаджувати дерева.
У своїй педагогічній діяльності В.О. Сухомлинський використовував «уроки мислення» серед природи, які
умовно можна поділити на два види:
- логічного типу, що спрямовані на формування системи наукових знань про закономірності розвитку
природи і розвиток пізнавальних здібностей дітей («Живе і неживе», «Неживе пов’язане з живим”» «Все в природі
змінюється», «Сонце – джерело життя»);
- художнього типу, що сприяли розвитку естетичних відчуттів, емоційної пам’яті, образного мовлення,
бережливого ставлення до природи («Перший зимовий ранок», «Світ квітів серед зими», «Сонце після літнього
дощу», «Веселка над річкою», «Дванадцять відтінків вбрання осіннього лісу – як їх назвати»).
Розвиток і формування екологічних понять учнів початкової школи на сьогодні є важливим і необхідним
компонентом екологічного виховання школярів. В умовах розбудови шкільної освіти ця проблема потребує
удосконалення і якісного методичного забезпечення. Формування екологічних понять є важливою умовою
розуміння учнями існуючих зв’язків у природі, а також є основою для розвитку екологічної культури та свідомого
ставлення до природи, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації. Крім
того, необхідною умовою формування екологічної культури є використання активних методів навчання, проведення
системи тематичних екскурсій та організація дослідницької діяльності молодших школярів.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ»У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20– 30-Х РР. ХХ СТ.
Бондарець М. А., здобувач ступеня PhD
Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Соціально-політичне життя та економічний розвиток країни здійснюють значний вплив на формування
підростаючого покоління. Проблеми, з якими зустрічається дитина у процесі соціалізації, позначаються на її
соціальній поведінці. Особливо це стосується періодів катаклізм, які породжують важковиховуваність.
Важковиховуваність – це соціально-педагогічна проблема, з якою стикаються педагоги, громадськість при
здійсненні виховного процесу.
Подолання важковиховуваності вчені 20–30-х рр. ХХ ст. вважали важливим елементом виховної роботи.
Проблему досліджували Е. Аркін, М. Басов, П. Бєльський, В. Бехтєрєв, П. Блонський, Л. Виготський, А. Залкінд,
А. Залужний, Л. Занков, В. Кащєнко, Н. Крупська, В. Куфаєв, М. Левітіна, А. Луначарський, А. Макаренко,
В. Мясіщєв, В. Сорока-Росинський, С. Шацький, Г. Фортунатов та ін. Окремі аспекти проблеми проаналізовані у
працях І. Арямова, А. Грабарова, О. Грибоєдова, П. Ефруссі, А. Калашникова, В. Кащенко, С. Моложавого,
Н. Озерецько, В. Рубінштейна та ін.
Термін «важковиховуваність» пройшов ряд перетворень. Ще у першій половині XIX ст. «важкими»
вважали лише дітей з різко вираженими фізичними вадами: сліпих, глухих, глухонімих тощо. Частіше
використовували термін «важке дитинство», «морально-дефективний», «бездоглядність»[10].
Педагоги 20–30 рр. ХХ ст. по різному тлумачили поняття «важкі діти». Особливу увагу вони приділяли
вивченню загальних і відмінних особливостей, які були притаманні даним вихованцям, на основі чого створювалися
авторські типології важких школярів. Під типологічними особливостями дитини дослідники розуміли ті
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індивідуальні відмінності, які, з одного боку, дозволяли співвіднести вихованця з визначеним типом і в той же час
вирізнити його розвиток від абстрактної, середньостатистичної норми [4].
Так, А. Грабаров вважав, що поняття «важкі діти» – це одне з невизначених понять. Для одних – це діти
слабообдаровані, невстигаючі, для інших, – діти, яких не сприйняла школа, або діти з яскравою індивідуальністю,
котра знаходиться на межі з хворобою [3, с. 50].
Відомий педолог П. Блонський із поняттям «важковиховуваність» тісно пов’язував такі поняття, як
«педагогічно важкий» та «соціально занедбаний» вихованець. Аналізуючи типологію «важких», вчений виділяв
невстигаючих, дезорганізаторів, лінивих, одинаків у сім’ї, психічно нерозвинутих дітей (в основу типології закладені
провідні причини важковиховуваності дитини) [10].
Л. Виготський, підкреслюючи наукову недоцільність термінів «важка дитина», «важковиховувана дитина»,
справедливо наголошував на тому, що це досить широкі поняття, які визначають категорії дітей, що чітко
відрізняються одна від одної, але об’єднані спільною негативною рисою: усі ці діти важкі у виховному відношенні [2,
с. 35].
Термін «важкий», «важковиховуваний», «учень з відхиленнями у поведінці» вживають найчастіше як
синоніми, їх використовують, як правило, для характеристики учнів з негативним ставленням до навчання та норм
моральної поведінки [10].
Вагомою причиною появи важковиховуваних дітей вчені називали негативний вплив середовища. Зокрема,
В. Мясіщев виділив види важковиховуваності, в залежності від стану нервової системи та соціального оточення
особистості: важковиховуваність соціально-педагогічного походження, що виникає внаслідок антисоціального
середовища та важковиховувані діти, які мають різноманітні нервові порушення [7, с. 7].
Своєю чергою, П. Бєльський виділяє такі групи важковиховуваних дітей: діти, які самі прагнуть
задовольнити всі свої потреби; діти зі слабою волею, котрі легко потрапляють під вплив оточуючих; романтикимрійники; діти, що вчинили проступок, перебуваючи в особливому психічному стані; розумово-відсталі [1, с. 82].
В свою чергу, В. Рубінштейн, враховуючи індивідуальні особливості підліткового віку, запропонував власну
класифікацію, яка базувалася на аналізі умов, що сприяли виникненню цього негативного явища, а саме: зовсім
безпритульні, або діти, які не знаходяться під опікою (державної установи, організації, опікунів, родичів, осіб, що
взяли дитину на виховання); частково безпритульні, або діти, котрі знаходяться під опікою родини (або установ,
організацій, приватних осіб, що їх замінюють. Залежно від наявності або відсутності необхідних умов В. Рубінштейн
частково безпритульних дітей у свою чергу поділив на: дітей з неналежними умовами існування; дітей з відсутністю
належного виховного впливу; дітей з відсутністю нагляду за ними; дітей з наявністю нездорової моральної
атмосфери в сім’ї; дітей з факторами негативного впливу (жорстоке поводження, зловживання владою та ін.);
неналежні умови дитячої праці [8, с. 95]. Його дослідження стали фундаментальними у подальшому вивченні
проблеми важковиховуваності.
Проблемою попередження дитячої важковиховуваності займалися П. Блонський, В. Крутецький та
І. Озерецький. Так, С. Шацький прагнув вивчити соціальне оточення дитини, щоб закріпити позитивне в сімейному
вихованні і протистояти негативному [9, с. 278]. Значну роль він надавав мистецтву. У майбутньому корекційні
педагоги, практично апробувавши засоби мистецтва у роботі з дітьми з різними вадами, ввели спеціальну назву –
«арттерапія». В. Крутецький та Н. Озерецький наголошували на необхідності зацікавлення дитини такими видами
діяльності, які потребують від неї виявлення певних позитивних якостей та рис особистості, формування котрих є
важливим завданням виховання.
Подальший розвиток вирішення проблеми важковиховуваності знаходимо у працях Л. Виготського,
А. Залкінда, В. Кащенка, Н. Крупської та А. Макаренка. Зокрема, Н. Крупська визначила основні причини, які
сприяли появі важковиховуваних дітей, враховуючи соціальний характер цього явища: виховує вулиця, виховують
суспільні заклади, уся оточуюча дійсність, увесь соціальний устрій [5, с. 347–348]. Вона наголошувала на важливості
колективу у виникненні та подоланні означеного явища.
А. Макаренко визначив педагогічні шляхи формування моральних установок важких дітей в умовах
колективу і обґрунтував дійсні причини порушень взаємозв’язку між особистістю та суспільством. Розробив
типологію важковиховуваних за трьома типами мотивів, а саме: мотивом «присвоєння», «переважання» та
«відокремлення», тим самим розкривши основні ознаки та показники прихованих форм важковиховуваності [6, с.
25].
Отже, аналіз науково–педагогічних джерел дозволяє констатувати, що в 20–30–ті рр. ХХ ст. проблема
важковиховуваності дітей була гостро актуальною. Вчені відносили до категорії важковиховуваних – дітей, які мали
певні відхилення у психічному та фізичному розвитку або піддалися впливу соціального оточення.
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РОЛЬ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Мовленнєвий розвиток – один з основних чинників особистісного дошкільників. Ступінь становлення
психіки визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини – потреб і інтересів, знань,
умінь і навичок, а також інших психічних якостей, що є основою культури кожної людини. Розвиток мовлення дітей
відбувається в процесі вдосконалення практичного використання мови як засобу спілкування з іншими людьми [2,
с. 28].
Мета нашої розвідки – розкрити вплив малих жанрів фольклору на формування мовлення дітей
дошкільного віку.
Теоретичні і практичні пошуки в галузі мовленнєвого розвитку дошкільників відображено в працях А.
Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик, К. Крутій, Н. Луцан та ін. Провідні педагоги і психологи (Л. Виготський, О.
Запорожець, Н. Карпінська, А. Усова, К. Ушинський, Є. Фльоріна та ін.), фольклористи (В. Анікін, О. Афанасьєв, М.
Булатів, М. Забілін, О. Капіца, І. Сахаров, П. Шейн та ін.) підкреслювали важливе значення словесної творчості
народу для становлення майбутньої мовленнєвої особистості.
Сучасна наука окреслює малі фольклорні форми як продуктивні когнітивно-семантичні категорії, без
засвоєння яких неможливе формування мовної компетенції людини. Використовувати фольклорні твори необхідно
вже з перших місяців життя дитини, коли вона лежить у колисці та чує ніжні мелодії колисанки, що наспівує їй мати
[1, с.11]. Необхідність уживання усної народної творчості полягає в тому, що вона є невичерпним дидактичним
матеріалом для різних видів роботи з дітьми дошкільного віку, містить глибоке навчальне, розвивальне та виховне
значення. Змістовна, інноваційна робота із різними жанрами фольклору в дошкільному віці надасть дітям
теоретичні літературні знання і практичні вміння, а саме: збагатить їхнє мовлення, підготує
до кращого
сприймання художніх творів, розширить коло інтересів, залучить молоде покоління до витоків народних
традицій, створить умови для розвитку творчих здібностей.
Досвід показує, що цілеспрямоване і систематичне використання малих форм фольклору сприяє опануванню
необхідних основ мовленнєвих знань, навчанню різних видів діяльності (ліпленню, малюванню, конструюванню,
фізичному і музичному розвитоку), отриманню первиних навичків самостійної художньої творчості тощо. З цією
метою було окреслено певну систему занять, ігор і вправ з їхнім поступовим ускладненням. Результатом стали
позитивні емоції, веселий, бадьорий настрій вихованців, який сприяє засвоєнню рідної мови, розвиткові пам'яті,
уяви, мислення, активізує фізичну активність, що передбачає формування всебічно розвинутої мовленнєвої
особистості. У процесі експерименту було застосовано різні види діяльності з уживанням народних казок, пісень,
прислів'їв, приказок тощо. Наприклад, було проведено заняття на вивчення казок: «Коза-дереза», «Мандруймо в
казку», «Хліб – усьому голова», «Бублики для Пана Коцького». Крім занять з мовленнєвого розвитку,
впроваджувалися в роботу дидактичні ігри, а саме: «Знайди усіх героїв казки», «Відгадай прислів'я» тощо.
Ефективним було залучення прислів'їв, приказок, скоромовок тощо під час режимних процесів. Наприклад, під час
гімнастики – «Хто ранок починає з зарядки, у того здоров'я в порядку», під чассніданку та обіду – «Кашу маслом не
зіпсуєш», «Дорога ложка до обіду», «Добрий борщик та малий горщик», під час прогулянки – «Любиш їздити –
люби і саночки возити», «Питає лютий, чи добре взутий», «Якби знав, де впаду, то й соломки підстелив» під час
трудової діяльності – «Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй», під час спостережень – «Багато снігу – багато
хліба», «Зимою сонце крізь плач сміється» та ін. Дослідно-експериментальна робота підтверджує тезу, що перлини
народної мудрості сприятимуть інтенсивному мовленнєвому розвитку малюків. Діти активно засвоювали малі
фольклорні жанри.
На прикінцевому етапі експерименту рівень знань казок, прислів’їв, приказок, пісень, потішок значно
покращився, а саме: високий рівень збільшився на 7%, середній – на 13%, а показники низького рівня зменшилися
на 19 % . Проведена робота з дітьми відповідала особистісно-орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються
індивідуальні особливості дитини, допомагає встановити з дошкільниками оптимальні партнерські стосунки,
створити атмосферу емоційної довіри та розкутості. Безперечно, дитина – це цілий світ: величезний, дивовижний,
прекрасний, що відповідає сучасному психологічному та психолінгвістичному розумінню теорії мовленнєвої
діяльності, яка виформовується комунікантами, їхніми інтенціями, комунікативною, соціально-прагматичною
ситуацією і розгортається в послідовних взаємопов’язаних висловлюваннях.
Отже, в період сензитивного засвоєння мови, коли дитина замінює звуконаслідувальні слова
правильною лексикою мови, починає засвоювати звуки рідної мови, необхідно пропонувати дітям найкращі зразки
народної мудрості – малі фольклорні жанри: колискові, забавлянки, утішки, лічилки, примовки, заклички,
скоромовки. Адже саме вони «легкі для наслідування, водночас вводять дитину у світ дорослого побутового життя,
прилучають до споконвічних національних цінностей, традицій, звичаїв» [1, с. 11-12].
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні проблеми наступності в роботі з розвитку
мовлення засобами малих форм фольклору дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
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Визначальним чинником у системі зберігання і розвитку здоров’я підростаючого покоління є освітній
процес у закладах дошкільної освіти. Водночас надзвичайно широке трактування терміну «здоров’я» створює істотні
методологічні та технологічні труднощі в досягненні цієї мети. Впровадження здоров’язбережувальних технологій
пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих),
соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій і технологій гарантування безпеки
життєдіяльності.
Розглядаючи феномен «здоров’я», вчені визначають у ньому взаємопов’язані частини: тілесне і духовне;
фізичне, психічне та соціальне; фізичне, психоемоційне, інтелектуальне, соціальне, особистісне та духовне. Слідом
за І. Брехманом, В. Колбанова, Г. Зайцевим ми дотримуємося трикомпонентної структури здоров’я, у яку входять
фізичний, психічний і соціальний елементи.
В останні роки педагоги стали більше акцентувати увагу на питаннях забезпечення здоров’я дітей
дошкільного віку. Багато педагогів прагнуть залучити дошкільників до різних видів рухової, інтелектуальної,
емоційної активності відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей, створити умови для творчого
самовираження.
Загальним фактором здоров’яорієнтованої діяльності є недооцінка соціокультурного аспекту здоров’я, що
вступає в протиріччя з провідним чинником, який впливає на здоров’я дітей.
Здоров’яорієнтована освітня діяльність вихователя базується на трьох методологічних принципах:
збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей(І. Брехман, Г. Зайцев, Л. Татарникова, Н. Колбанов).
Отже, здоров’я – поняття комплексне. Воно залежить від соціально-економічного становища дітей,
екологічної ситуації в місцях їх проживання, якості харчування, медичного обслуговування, профілактичної роботи з
дітьми медиків і педагогів, системи оздоровчих установ. Навчити берегти своє здоров’я, вести здоровий спосіб
життя – завдання батьків і освітніх установ.
Останнім часом вчені здійснюють пошук найбільш ефективного застосування сучасних освітніх
технологій. Технологія – це, насамперед, системний метод створення, застосування і визначення всього процесу
викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм
завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО) [4].
Часто в дуже близькому значенні з терміном «педагогічна технологія» використовується термін
«методика», оскільки це поняття як сукупність конкретних дій педагога, найбільш пов’язане за змістом з поняттям
«освітня технологія». Проте методика описує організацію і систему роботи педагога, а технологія описує систему
роботи дитини як діяльність до досягнення поставленої освітньої мети, і розглядає систему роботи педагога як
діяльність, що забезпечує умови для роботи дошкільника.
Здоров’язбережувальна педагогіка не може виражатися якоюсь конкретною освітньою технологією. У той
же час, поняття «здоров’язбережувальних технологій» поєднує в собі всі напрямки діяльності закладу освіти з
формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей [5].
За останні роки нагромаджено досить великий теоретичний і практичний матеріал щодо забезпечення
здоров’я дітей в освітньому процесі закладів освіти. У вказаному напрямку працюють багато вчених: В. Базарний,
Ю. Варшамов, І. Глінянова, В. Гуров, Г. Зайцев, Н. Смирнов, Т. Солдатова, Л. Татарникова, Л. Уфімцева, Е. Шульгін
та ін.
Деякі фізіологи (В. Агарков, М. Безруких, С. Громбах, Н. Куїнджі, Г. Сердюковска) висувають вимогу
гігієнічного нормування навчального навантаження, спираючись на вивчення функцій організму, що піддається
цьому впливу, пропонують регламентацію тривалості окремих видів навчальної діяльності на заняттях. У центрі
уваги цих вчених знаходяться питання санітарно-гігієнічного стану приміщення, регламентації заняття в цілому та
окремих видів навчально-розвивальної діяльності дітей, а також ступінь складності заняття та його емоційна
насиченість, функціональний стан дітей, використання засобів навчання відповідно до їх вікових особливостей та
інші питання.
При організації здоров’язбережувального освітнього процесу, на думку М. Антропової, необхідно надавати
велику увагу трьом основним групам факторів, що впливають на рівень працездатності дітей: чинникам
фізіологічного характеру (стать, вік, стан здоров’я та ін), фізичного характеру (освітлення приміщення, температура
повітря, шум і т.д., психічного характеру (самопочуття, настрій, осуд, заохочення та ін.).
Такі автори, як М. Антропова, Г. Бородкіна, Л. Кузнєцова, висвітлюють здоров’язбережувальні ідеї в
аспекті диференційованого підходу до навчання. На підставі вивчення функціонально значущих властивостей, учені
прийшли до висновку про доцільність групування дітей за напрямками індивідуально-диференційованого навчання.
Як інформативні та доступні критерії типологічних особливостей підлітків автори пропонують визначення часових
характеристик сенсорних, моторних, сенсомоторних та інтелектуальних навичок; рівень здоров’я; ступінь соціальної
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(навчальної) адаптації. Один з варіантів такого навчання розглядається В. Ільюшенковим і Т. Берсенєвою з
урахуванням право- або лівопівкулевої активності дітей.
Цікавою є методика Н. Смирнова, який пропонує вирішувати проблему збереження здоров’я дітей у
контексті гігієнічного підходу до процесу навчання [6].
Здоров’язбережувальні технології – це умови навчання дитини (відсутність стресу, адекватність вимог,
адекватність методик навчання і виховання); раціональна організація освітнього процесу (відповідно до вікових,
статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог); відповідність навчального та фізичного навантаження
віковим можливостям дитини; необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим [5].
Основною метою здоров’язбережувальних освітніх технологій навчання є забезпечити дитині можливість
збереження здоров’я в період навчання в освітніх закладах, сформувати в неї необхідні знання, вміння і навички
щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті [7].
Отже, підготовка дитини до здорового способу життя на основі здоров’язбережувальних технологій має
стати пріоритетним напрямом у діяльності сучасних закладів освіти.
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Формування особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя, фізично розвиненої та фізичної
підготовленої, є основними завданнями навчального предмета «Фізична культура» у контексті викликів сучасності.
Актуальність проблеми фізичної підготовленості особистості підтверджується прийняттям постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості населення України (2015 р.) [4] та наказу Міністерства молоді та спорту «Про затвердження тестів і
нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» (2016 р.) [5].
Рівень фізичної підготовленості людини тісно пов’язаний з рівнем функціонування систем організму,
станом здоров’я та інтегративним показником фізичної активності людини. Під час виконання фізичних вправ у
взаємодію вступають майже всі органи й системи організму [2, с. 93].
Особливої уваги щодо фізичної підготовленості потребують діти середнього шкільного віку, оскільки цей
віковий період характеризується становленням основних систем організму, є сенситивним для розвитку більшості
фізичних якостей та формування рухових вмінь та навичок.
У «Психологічній енциклопедії зазначено, що «вік підлітковий – період онтогенетичного розвитку дитини
від 10/11 до 15 років, пов’язаний з переходом від дитинства до дорослості. Кардинальні перетворення відбуваються в
організмі дитини та пов’язані з її статевим дозріванням, розвитком її свідомості і діяльності, системі
міжособистісних стосунків. У підлітка виникає почуття дорослості – центральне новоутворення підліткового віку,
різко зростає інтерес до власного «Я», прагнення пізнати себе, свої можливості, сили, здібності [3]. У зв’язку із
статевим дозріванням відбуваються значні зміни в роботі усіх систем організму, що викликає певно дисгармонію в
рухах, неврівноваженість у поведінці, дратівливість, млявість, апатію, підвищення артеріального тиску,
втомлюваність. Схильність підлітка до переоцінки своїх можливостей нерідко спонукає до перевантаження себе
силовими вправами, піднімання непосильної ваги тощо.
Диференційований підхід до оцінювання стану фізичної підготовленості хлопчиків та дівчаток
простежується і у вже згадуваному наказі Міністерства молоді та спорту «Про затвердження тестів і нормативів для
проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» [5], у якому передбачено тести на
витривалість, силу, швидкість, спритність та гнучкість відповідно до статевих та вікових особливостей учнів.
Здійснюючи оцінювання зазначених фізичних якостей, особливу увагу слід приділяти дівчаткам-підліткам,
оскільки процес статевого дозрівання у дівчаток настає, як правило, на 1-2 роки раніше, ніж у хлопців. Відтак, в
одному класі навчаються діти з різним ступенем статевого дозрівання, а отже, і з різними функціональними
адаптивними можливостями. Окрім того, у підлітковому віці збільшуються індивідуальні відмінності між дітьми, що
потребує врахування під час навчання рухів і розвитку фізичних здібностей. У зв’язку з цим, для окремої групи
школярів-дівчаток слід диференціювати завдання, зміст, темпи оволодіння матеріалом, оцінку їх досягнень.

Наука, освіта, суспільство очима молодих

29

Т. Лоза зазначає, що «особливості прояву специфічного біоритму жіночого організму слід індивідуалізувати
за термінами і продовжністю менструального циклу. Тому планування процесу навчання дівчат-підлітків слід
проводити з урахуванням індивідуальних особливостей, враховуючи не тільки їх фізичну підготовленість, а й дні
менструального циклу» [1].
На основі проведених досліджень автор робить висновок, що «високим рівнем прояву швидкісно-силових
здібностей дівчат є 4-12, 16-25 дні, середні – 3, 15, 26, 27 дні, низькі – 1,2, 13, 14, 28 дні менструального циклу. Тому
під час розвитку швідкісно-силових здібностей величезне навантаження не повинно перевищувати 30-40% від
індивідуальних максимальних можливостей учня. Швидкісно-силові здібності проявляються у рухових діях, у яких
поряд із значною силою м’язів необхідна і стрімкість рухів. При цьому, чим більше зовнішнє навантаження, тим
більшу роль відіграє силовий компонент, а при меншому навантаженні збільшується значимість швидкісного
компонента. Натомість високий рівень показників швидкості рухів, на думку Т. Лози, спостерігається в 5-24 дні,
середній –3, 4, 25, 26 та низький – 1, 2, 27, 28 дні циклу» [там само].
У сприятливі дні здібності дівчаток до оволодіння складними координаційними руховими діями кращі;
вони точніше виконують вправи відповідно до вимог техніки і перебудовують свою діяльність відповідно від
ситуації, що склалася. Прояв координаційних здібностей характеризується високим рівнем в 5-11 та 15-24 дні, з
середнім – 3, 4, 12, 25, 26 дні, низькі – 1, 2, 13, 14, 27, 28 дні циклу. До внутрішніх факторів гнучкості у дівчаток слід
віднести будову суглобів, тонус м’язів, еластичність м’язів, зв’язок, суглобних сумок, а також напруження м’язівантоганістів; загальний функціональний стан організму, а до зовнішніх – психічний стан та емоції. Визначення
прояву гнучкості у дівчат характеризується високим рівнем прояву у 1-12, 15-26 дні циклу і середнім у 13-14, 27, 28
дні. Надмірне збудження та пригніченість негативно позначається на прояві гнучкості, а отже, і на її розвитку [1].
Отже, врахування психофізіологічних особливостей особистості відповідно до віку та статі є запорукою
ефективного розвитку її фізичної підготовленості.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бурик Н. Л., здобувач вищої освіти
Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет

Сьогодні вивчення особливостей розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку набуває
особливої ваги. Рівень творчості дітей молодшого шкільного віку, як правило, залежить від тих навичок, яких дитина
дошкільного віку набула в іграх, спілкуванні з оточуючими, продуктивних видах діяльності. Тому індивідуальні
відмінності дітей, які спостерігає вчитель першого класу, вже досить значні. Творчість дітей у шкільному віці може
набувати таких своїх проявів, що не завжди стають зрозумілими для вчителя: учні, які мають високий творчий
потенціал, протистоять суворій дисципліні, конформізму, вони схильні до незалежності, мають підвищене почуття
гумору і гостріше реагують на несправедливість. Такі діти не сприймають суворо регламентованих занять, які
повторюються і навіюють нудьгу. Але водночас, вони напрочуд допитливі та інтелектуально активні.
Помітна ознака творчої діяльності дітей молодшого шкільного віку - суб'єктивна новизна продукту
діяльності. За своїм об'єктивним значенням «відкриття» дитини може бути і новим, незвичним, але, в той же час,
виконуватися за вказівкою вчителя, за його задумом, з його допомогою, а тому не бути творчістю. І в той же час
дитина може запропонувати таке рішення, яке вже відоме, використовувалося на практиці, але додумався він до
нього самостійно, не копіюючи відоме. У цьому випадку ми маємо справу з творчим процесом, заснованим на
здогаді, інтуїції, самостійному мисленні учня. Тут важливий сам психологічний механізм діяльності, в якій
формується уміння вирішувати нешаблонні, нестандартні задачі. Успішне формування в молодших школярів
творчого мислення можливе лише на основі врахування педагогом основних особливостей дитячої творчості та
рішення центральних завдань у розвитку творчого мислення [3].
П. Б. Блонским були точно помічені основні відмінні риси дитячої творчості: дитячий вимисел нудний і
дитина не критично ставиться до нього; дитина раб своєї бідної фантазії. Головним чинником, що визначає творче
мислення дитини, є його досвід: творча діяльність уяви знаходиться в прямій залежності від багатства і
різноманітності минулого досвіду людини. Звідси випливає і перша найважливіше завдання у формуванні творчого
мислення молодших школярів. Для того щоб сформувати в учнів уміння творчо вирішувати поставлені перед ним
завдання, необхідно перш за все подбати про розвиток у них широкого кругозору, про створення реальної почуттєвої
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основи для уяви. Розвиток творчих здібностей невіддільне від формування виконавських умінь і навичок. Чим
різнобічніше і досконаліше вміння і навички учнів, тим багатша їхня фантазія, реальніші їхні задуми, тим більш
складні завдання виконують діти [1; с. 29] .
Значення уяви в молодшому шкільному віці є вищою і необхідною здатністю людини. Разом з тим, саме ця
здатність потребує особливої уваги в плані розвитку. А розвивається уява особливо інтенсивно у віці від 5 до 15
років. І якщо в цей період уяву спеціально не розвивати, в подальшому наступає швидке зниження активності цієї
функції. Разом зі зменшенням здатності людини фантазувати збіднюється особистість, знижуються можливості
творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, науки і так далі. Молодші школярі велику частину своєї активної
діяльності здійснюють за допомогою уяви. Їх ігри - плід буйної роботи фантазії, вони з захопленням займаються
творчою діяльністю. Психологічною основою останньої також є творча уява. Коли в процесі навчання діти
стикаються з необхідністю усвідомити абстрактний матеріал і їм потрібні аналогії, опори при загальному недоліку
життєвого досвіду, на допомогу дитині теж приходить уява. Таким чином, значення функції уяви в психічному
розвитку велике.
Однак, фантазія, як і будь-яка форма психічного відображення, повинна мати позитивний напрямок
розвитку. Вона повинна сприяти кращому саморозкриттю і самовдосконаленню особистості, а не переростати в
пасивну мрійливість, заміну реального життя мріями. Для виконання цього завдання необхідно допомагати дитині
використовувати свої можливості уяви у напрямі прогресивного саморозвитку, для активізації пізнавальної
діяльності школярів, зокрема розвитку теоретичного, абстрактного мислення, уваги, мови і в цілому творчості.
Діти молодшого шкільного віку дуже люблять займатися художньою творчістю. Воно дозволяє дитині в
найбільш повній вільній формі розкрити свою особистість. Вся художня діяльність будується на уяві, творчому
мисленні. Ці функції забезпечують дитині новий, незвичний погляд на світ. Вони сприяють розвитку мислення,
пам'яті, збагачують його індивідуальний життєвий досвід. За словами Л.С. Виготського, уява забезпечує побудову
образу, кінцевого результату його діяльності, створення програми поведінки в ситуації невизначеності [2; с. 15].
Для розвитку дитини дуже важливо формування різноманітних інтересів. Слід зазначити, що для школяра
взагалі характерно пізнавальне ставлення до світу. Така цікава спрямованість має об'єктивну доцільність. Інтерес до
всього розширює життєвий досвід дитини, знайомить його з різними видами діяльності, активізує його різні
здібності. Діти, на відміну від дорослих, здатні виявляти себе в художній діяльності. Вони з задоволенням
виступають на сцені, беруть участь у концертах, конкурсах, виставках і вікторинах. Розвинена здатність уяви, типова
для дітей молодшого шкільного віку, поступово втрачається по мірі збільшення віку дитини.
Отже, у сучасних умовах розвитку нашого суспільства, його значних соціально-економічних
трансформацій здатність людини до творчості набуває особливого звучання. Здатність до творчості дійсно стає
умовою орієнтації людини у швидко змінних процесах у світі, умовою адаптації до них, до власної життєтворчості.
Основною метою освіти є підготовка підростаючого покоління до майбутнього. Творчість – це той шлях, що може
ефективно реалізувати цю мету.
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ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ
ЧЕРГУВАННЯ
Василишин С. С., здобувач вищої освіти
Горопаха Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сім'я й дошкільний навчальний заклад (далі ДНЗ) – два важливих інститути соціалізації дитини. Про це
наголошує Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: «Дошкільний заклад виступає своєрідним посередником
між вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя якого він має прилучатися»
[2]. Тому ми маємо зрозуміти, що виховні функції ДНЗ та сім'ї є дещо відмінними, але для всебічного розвитку
дитини необхідна їх взаємодія. Якщо ДНЗ сприяє інтеграції дитини в соціумі, то сім'я повинна забезпечити
індивідуалізацію розвитку дитини. Дуже важливим є функція сім'ї та ДНЗ з розвитку моральних та вольових форм
поведінки.
Моральне-вольове виховання з перших років життя дитини спрямоване на формування її моральної позиції,
ціннісних орієнтирів, інтересів і потреб. Адже на цьому етапі закладаються основи морального та вольового
розвитку особистості, розвиваються уявлення, почуття, звички, які спрямовують подальше її вдосконалення.
Особливо значні зміни відбуваються у мотиваційній сфері дитини-дошкільника, що виявляються у розвитку
моральних мотивів поведінки, а на етапі старшого дошкільного віку вони набувають супідрядності —
підпорядкованості певній вищій меті. Тому неувага до морально-вольового виховання в дошкільному віці не може
бути компенсована у подальші роки.
Як відомо, дошкільний вік відрізняється підвищеною сприйнятливістю до соціальних впливів. Дитина
усмоктує в себе все людське: способи спілкування, поводження, взаємини, використовуючи для цього власні
спостереження, емпіричні висновки й умовиводи, наслідування дорослих. І рухаючись шляхом спроб і помилок,
вона може зрештою опанувати елементарні етичні норми життя в людському суспільстві.
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Проте цей шлях дуже довгий, не завжди ефективний і не забезпечує глибини в опануванні моралі. Тому
роль дорослого, як «соціального провідника» важлива і відповідальна. Завдання дорослого – визначити, чого, як і
коли вчити дитину, щоб її адаптація у суспільстві відбувалася й минула безболісно.
Тільки щоденна систематична і планомірна робота з проблем формування морально-вольових якостей у
дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку, створення умов, за яких вони мають можливість закріплювати
знайомі морально-вольові якості та засвоювати нові правила поведінки, забезпечити досягнення високих результатів
у роботі з формування у вихованців морально-етичної культури. Зміст занять має наповнюватися цікавими й
доступними для дитини фактами із життя, ситуаціями морально-етичного змісту, наочним матеріалом, творами
дитячої художньої літератури, кращими зразками народної творчості, іграми морально-етичного спрямування тощо
[1].
Дослідження особливостей формування та розвитку вольової сфери у дошкільнят необхідні для створення
більш ефективної виховує і навчальною середовища. У педагогічній психології, психології особистості, віковій та
диференціальній психології загальним проблемам волі і вольової регуляції дошкільнят присвячені роботи
Л. Божович, Л. Виготського, В. Давидова, Я. Коломінского, В. Іваннікова, Є. Ільїна, С. Рубінштейна, Є. Смирнової.
Трудова діяльність дітей не є для них життєвою необхідністю, не передбачає створення нових матеріальних
і духовних цінностей, включення їх до суспільно-економічної системи. Однак вона також результативна. Її
результатом є не тільки матеріальна сутність (вирощена рослина, накритий стіл тощо), а й моральний аспект (дитина
усвідомлює значення затрачених зусиль, цінність для інших і для себе своїх старань) [5].
У педагогіці та психології праця визначається як доцільна діяльність людини, що потребує розумових та
фізичних зусиль, спрямованих на видозмінення та пристосування предметів природи для своїх потреб. Важливість
праці як засобу виховання дітей, як ми вже вказували, підкреслюють всі провідні педагоги минулого. Особливо
великого значення праці у вихованні підростаючого покоління надавав К.Д. Ушинський. Відомий педагог вважав,
що з перших років життя потрібно організовувати поступове ускладнення дитячої діяльності, вести дитину від гри
до праці, від праці до підготовчого навчання, від нього – до систематичного навчання в школі. Фундатор української
дошкільної педагогіки С.Ф. Русова розкриває значення трудового виховання дітей з раннього дитинства,
посилаючись на особливості української нації, яка відзначається старанністю і потягом до праці. Дитяча праця, на
думку С.Ф. Русової, є головною основою виховання і до неї треба залучати дітей з наймолодшого віку. Особливо
вчена підкреслює значення ручної праці, яка повинна забезпечити активність дітей, свідоме прагнення їх до праці,
насолоду від отриманих результатів, створення позитивного настрою дітей під час праці, задоволення тощо. Праця
дітей старшого дошкільного віку, вказує С.Ф. Русова, може носити ознаки соціального змісту, діти бачать наслідки
своєї праці, її значення для інших, для добробуту сім’ї. Соціальне значення праці і в тому, «що вона найкраще
регулює відносини окремої дитини до усього колективу з погляду засвоєння конкретних обов’язків й зміцнення
почуття відповідальності”» [4].
Рівень розвитку трудової діяльності дитини можна оцінювати на підставі аналізу таких компонентів, як
мета, засоби здійснення, результат і мотиви. Вирішальна роль у визначенні мети належить дорослому, бо лише у
старшому дошкільному віці діти здатні усвідомлено ставити мету й обирати засоби для її досягнення. Залежить це і
від досвіду їхньої попередньої діяльності. Засобами досягнення мети є трудові навички і вміння, формування яких
пов'язане з інтересом до діяльності. Такими ж важливими є вміння планувати роботу, здійснювати самоконтроль,
доводити справу до завершення, оцінювати результати. Важливим у моральному аспекті є й мотив. Зрозумілий і
прийнятий дитиною мотив істотно впливає на якість результатів трудового процесу.
Мета і мотив трудової діяльності визначають її особистісний смисл, формують належне ставлення до праці.
Педагог, який усвідомлює мету своєї діяльності, має широкі можливості для того, щоб допомогти дитині зрозуміти,
що тільки у праці людина може реалізовувати свою сутність, особистий потенціал, досягти висот у соціальному і
духовному бутті. А важливим критерієм її моральності є те, як вона ставиться до праці, якою є вона у взаємодії з
усіма людьми в процесі трудової взаємодії, наскільки відповідальна вона перед суспільством (йдеться про сплату
податків як моральний обов'язок, благодійність та ін.).
Аналізуючи психологічні закономірності формування у дошкільному віці різних видів праці, вчені
зазначають, що в основі засвоєння їх дитиною лежать дві взаємопов’язані тенденції, що обумовлені поступовим
ускладненням компонентів трудової діяльності. Перша пов’язана із зростанням самостійності дитини в межах
сформованих у неї вмінь. Разом з тим дошкільня все більше і більше включається до спільного з дорослим життя,
виконуючи разом з ним звичні щоденні обов’язки.
Ускладнення проявів самостійності дитини у трудовій діяльності пов’язане з ускладненням форм її
організації. Вони описані в дослідженні Д. Сергєєвої [6]. Генетично першою і єдино можливою для дітей раннього та
молодшого дошкільного віку є спільна праця з дорослим. У цій формі дорослий не лише навчає дитину виконувати
трудові дії, але й контролює весь процес праці, допомагає оволодіти відповідними уміннями, досягнути результату
та усвідомити зв’язок між трудовими діями та результатом. Наступні форми організації праці дитини дошкільного
віку передбачають вже певну її самостійність. У дорученні вона виявляється в тому, що дитина виконує трудові дії,
якими оволоділа в достатній мірі, щоб здійснити їх без допомоги дорослого. Однак дорослий при цьому ставить
перед дитиною мету, обґрунтовує її значимість, виділяє кінцевий результат та способи його досягнення.
Чергування – це трудове завдання, що виконується всіма дітьми групи по черзі і має характер трудового
обов’язку. Чергування як форма організації праці дошкільнят можливе в тому випадку, коли діти розуміють
необхідність постійного систематичного виконання якоїсь справи. Зміст цієї форми праці спочатку визначає
дорослий. Однак пізніше дитина сама повинна обирати умови, засоби та шляхи досягнення результату,
організовувати та контролювати процес праці. Тому ця форма праці має місце у дошкільному віці лише у таких
умовах і стосовно такого змісту трудової діяльності, які постійно повторюються. В дошкільному закладі це –
щоденні побутові процеси (прийом їжі) та догляд за рослинами і тваринами кутка природи.
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Саме чергування у кутку природи є, відповідно до висунутого нами припущення, найбільш ефективним
засобом формування у дошкільників морально-вольових якостей. Особливістю чергування є те, що зміст праці дітей
мало варіативний, тобто включає ті види догляду за мешканцями кутка природи, які щоденно повторюються
(поливання та оббризкування рослин, розпушування ґрунту; годування тварин та заміна підстилок у клітках). Чим
більше мешканців у живому куточку, тим довша і відповідальніша робота чергових. Тому деякі види робіт інші діти
виконують як доручення. До них належать: посів вівса, заміна води в акваріумі, викопування кущиків квітучих
рослин для терарію тощо. Організація чергування в куточку природи передбачає спільну діяльність тих самих дітей з
вихователем протягом декількох днів (від 2 до 5). Оптимальним варіантом є чергування трьох дітей підряд три дні.
За цей час 5-6-річні дошкільники здатні зрозуміти зміст і значення обов'язкового догляду за живими об'єктами
природи, набути початкові практичні навички.
У навчанні дітей чергувати можна виділити чотири етапи (C Ніколаєва [3]):
1. Вихователь проводить усю роботу сам, а діти дивляться і слухають пояснення.
2. Педагог удається до невеликої допомоги дітей, а основну роботу виконує сам.
3. Діти трудяться самостійно під наглядом вихователя, який у міру необхідності дає поради і вказівки.
4. Діти виконують усю роботу самостійно без участі вихователя. Контроль здійснюється вибірково.
Таким чином зростає не лише самостійність дошкільників, а й створюються умови для формування
вольових рис дитини. Поступово діти навчаються доводити розпочату справу до кінця, не відволікатися на гру чи
інші види діяльності, розуміти, що від їх старанності та відповідальності залежить загальний результат роботи
чергових.
Крім безпосередніх прийомів роботи, діти повинні засвоїти певні правила, дотримання яких також потребує
вольових засиль:
− усю роботу необхідно робити так, щоб не заподіяти шкоду тварині;
− клітка з твариною не повинна залишатися відкритою без нагляду тривалий час: інакше тварина утече;
− все устаткування по догляду за тваринами повинне бути чистим і утримуватися у визначеному місці.
Отже, праця дітей впливає на формування особистості. Формування морально-вольових якостей найбільш
ефективно відбувається у тому разі, коли праця стає для дитини певним обов’язком, однак виконання його не
повинно сприйматися як примус до нецікавої, важкої діяльності, сенс якої дошкільнику не зрозумілий. Саме
чергування дітей у куточку природи, до змісту якого входять зрозумілі малюкам трудові дії (необхідно щодня
годувати тварин, поливати рослини, інакше вони загинуть) має у цьому сенсі першочергове значення.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Важливе місце у системі засобів підготовки дітей до засвоєння грамоти в умовах закладу дошкільної освіти
посідає дидактична гра.
Учені (З.М. Богуславська, А.К. Бондаренко, Т.І. Поніманська, О.І. Сорокіна та ін.) визначають дидактичну
гру як єдину систему впливів, спрямовану на формування у дитини потреби у знаннях, активного інтересу до того,
що може стати їх новим джерелом, а також на формування більш досконалих пізнавальних навичок і вмінь –
сенсорних, інтелектуальних, мнемічних тощо [1, с.241].
Дидактична гра як ігровий метод навчання дошкільників елементів грамоти розглядається у двох видах:
дидактична гра у власному розумінні слова та гра-заняття (гра-вправа). Перший вид ґрунтується на автодидактизмі
та самоорганізації дітей. У другому випадку провідна роль належить вихователю, який організовує ігри-заняття,
використовуючи різноманітні ігрові прийоми.
У дидактичній грі як формі навчання діють одночасно дві сторони: навчальна (пізнавальна) та ігрова
(розважальна). Відповідно до цього вихователь водночас навчає дітей і грає разом з ними, а діти, граючись,
навчаються.
Пізнавальний зміст навчання виражається у певних дидактичних завданнях, що мають на меті, наприклад,
закріплення знань дітей про звук, склад, слово, речення тощо [2, с.132]. Дидактичні завдання ставляться перед
дітьми не безпосередньо, а пов’язуються з ігровими завданнями та ігровою дією. Дидактична мета, прихована в
ігровому завданні, стає непомітною для дитини, і засвоєння пізнавального змісту відбувається ненавмисно, у процесі
цікавих для дитини ігрових дій (ховання і пошуку, загадування і відгадування, елементів змагання у досягненні
ігрового результату тощо). Основним стимулом, мотивом виконання дидактичного завдання стає не вказівка
вихователя і бажання дітей навчитись, а природне прагнення до гри, бажання досягти ігрової мети, виграти. Саме це,

Наука, освіта, суспільство очима молодих

33

як зазначає З.М. Богуславська, спонукає дітей до розумової активності, як того вимагають умови і правила гри [4,с.
96].
Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність відбувається лише за умови доступності дидактичних
завдань, наявності інтересу дітей до гри, засвоєння правил та ігрових дій, а це, у свою чергу, залежить від рівня
ігрового досвіду. У самостійних іграх діти мають можливість застосовувати свої знання про предмети і явища
довколишнього світу в практичній діяльності.
Дидактична гра має структуру, що вирізняє її від інших видів діяльності. Основними елементами
дидактичної гри, що надають їй форму навчання і гри водночас, є: дидактичні та ігрові завдання, ігровий задум,
правила, ігрові дії, результат.
У кожній дидактичній грі є своє навчальне завдання, що відрізняє одну гру від іншої. Дидактичні завдання
гри визначаються метою навчального і виховного впливу з боку вихователя. Наявність дидактичного завдання ( або
декількох завдань) підкреслює спрямованість навчального змісту гри на процеси пізнавальної діяльності дітей.
Ігрове завдання виконується дітьми у процесі ігрової діяльності, викликає їхній інтерес, активність, бажання і
потребу розв’язати його. У дидактичних та ігрових завданнях відображається взаємозв’язок навчання і гри [5,с.6].
У процесі гри велике значення мають темп і ритм. Повільний хід, тривале очікування черги призводять до
втоми, а занадто швидкий темп збуджує дітей, спричиняє нечіткість ігрових дій або й сварки. Вихователь, беручи
участь у грі, встановлює той жвавий темп, який не викликає поспіху й водночас неважкий для дітей. Виступаючи в
ролі учасника гри, він не перестає бути педагогом. Своїми діями, виконанням правил подає приклад вихованцям,
оцінює неправильні дії і запобігає їм. Однак не кожна гра потребує оцінки як такої, бо вона вже є в самому
результаті. Аналіз може зруйнувати настрій дітей, знизити ігровий інтерес. Тож, оцінюючи гру, вихователь має
підтримувати радість від неї в усього колективу або групи дітей [3, с.14].
Заглиблюючись у цікаві дидактичні ігри ( з наочним або словесним матеріалом), старші дошкільники не
помічають, як у них формується низка важливих мовленнєвих вмінь і навичок, необхідних для опанування
елементами грамоти. Так, вони свідомо навчаються виокремлювати у мовленні звуки, склади, слова, речення,
позначати їх умовними знаками, оволодівають навичками звукового аналізу тощо.
Отже, у практиці дошкільної освіти дидактична гра виступає ефективним ігровим методом підготовки дітей
до засвоєння грамоти.
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Віннікова Я. Е., здобувач вищої освіти
Шевців З. М. кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблема формування моральних цінностей є однією із центральних проблем сучасної педагогіки. В
основі процесу формування в особистості лежить прагнення до найвищих загальнолюдських цінностей, як от:
гуманістичних ідеалів злагоди, милосердя, правди, справедливості; переважання альтруїстичних мотивів, готовності
поступитися власними інтересами заради інтересів інших; потреби безкорисно робити добро і триматися далі від зла.
Ступінь розвиненості цих рис особистості свідчить про рівень її духовності.
Про важливість вирішення проблем морального виховання свідчить низка державних документів
(«Концепція національного виховання», «Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті»), в яких
йдеться про необхідність формування моральної особистості. Національне відродження в Україні наголошує на
необхідності використання народного фольклору для формування моральних цінностей в учнів початкових класів.
Відповідно до вищесказаного завданнями освіти є:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і
народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
Для формування моральних цінностей молодшого школяра потрібен системний підхід, але суттєве
значення має воля людини та її бажання стати кращою, несхожою на всіх. Існує багато різних шляхів реалізації та
здійснення морального виховання. До них належить народна педагогіка – величезний скарб людства. Вона є цінною
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тим, що проголошує загальнолюдські духовно-моральні цінності та відкриває шлях до знань про багатства різних
етносів.
Упродовж ХХ століття під впливом комуністичного ідеалу цілеспрямовано руйнувались національні
моральні ідеали та надбання народної педагогіки. Не можна не погодитись з думкою В. Омеляненка та
А. Кузьмінського, що «з етнічної пам'яті свідомо витравлювалися такі духовні цінності, як честь, совість, культ
Матері й Батька, культ родини, свободи, віри, національної гідності, святості, етнічної ідентичності та багато іншого.
Вони підмінялися надуманими, ефемерними постулатами та ідеологічними квазівартостями. У такий спосіб з-під ніг
величезного людського соціуму був вибитий фундамент, на якому мав би у подальшому вибудовуватися надійний
дім, палац благополучного життя людей різних етносів» [3, с. 25].
Проблемою морального розвитку займались такі філософи, як В. Блюмкін, А. Донцов, С. Подмазін;
психологи М. Боришевський, Д. Ельконін, О. Запорожець, А. Петровський, П. Якобсон досліджували психологічні
основи моральної вихованості. Сутністю розвитку моральності учнів займалися С. Гончаренко, В. Оржеховська,
Н. Побірченко, Т. Тарасова.
М. Гагарін, досліджуючи виховні можливості засобів народознавства підкреслював, що «Свого часу ідею
морального виховання на основі народності з використанням різноманітних творів фольклору відстоювали видатні
педагоги, поети, письменники, прогресивні діячі освіти та мистецтва. Це, зокрема, Х. Алчевська, Б. Грінченко, М.
Драгоманов, О. Духнович, В. Карамзін, М. Костомаров, І. Котляревський, Т. Лубенець, М. Максимович, М. Пирогов,
С. Русова, Г. Сковорода, Л. Українка, І. Франко та ін.» [2, с. 2].
Дослідження П. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського наполягають на використанні
народної творчості у формуванні моральних цінностей учнів. На їхню думку, використання фольклору повинно бути
максимальним в навчально-виховному процесі, адже він має значний вплив на формування духовного світу
особистості. Зокрема К. Ушинський у своїй роботі «Людина як предмет виховання» говорить, що «звертаючись о
народності, виховання завжди знайде відповідь і допомогу в живому і сильному почутті людини, яке впливає
набагато сильніше за переконання, сприйняте тільки розумом, або за звичку, вкорінену страхом покарань...
виховання, коли воно не хоче бути безсилим, має бути народним» [6, с. 50-51].
Ідеї щодо впливу засобів народної педагогіки та фольклору на формування моральних цінностей
представлені у роботах О. Воропая, Г. Довженок, П. Ігнатенка, В. Ликова, Т. Мацейків, Н. Миропольської, В.
Поплужного, Ю. Руденка, Н. Сивачук, В. Скуратівського, М. Стельмаховича та інших.
Одним із чинників формування в учнів моральних цінностей є фольклорна спадщина свого народу. Фольклор
– джерело вивчення суспільної думки та народної психології. Це народна мудрість. Він має здатність через
різноманітні види та жанри проникати у внутрішній світ школяра, пробудити почуття, змінити характер та мотиви.
Фольклор є художнім відображенням дійсності у танцях, творах, віршах та піснях, він нерозривно пов'язаний з
життям та побутом народу. В ньому відображаються світоглядні та етичні погляди, моральні уявлення нашого
народу. Саме тому, «Розуміння фольклору як пережитку старовини, застиглої традиції минулого, спроби нівелювати
значення фольклору в культурі та житті народу є даремними потугами. Висока моральна та мистецька вартість
фольклору як невід’ємної складової народної педагогіки у справі морального виховання юних не підлягає сумніву»
[2, с. 4 ].
У наш час у виховній практиці недостатньо звертають увагу на педагогічну корисність українського
фольклору, як засобу формування моральних цінностей; відсутні доробки та методики використання народної
творчості в освітньому процесі. Учителі початкової школи не достатньо використовують автентичні фольклорні
твори, виховні можливості обрядів, трудових свят, які споконвіку були традиційною формою передачі досвіду,
духовних цінностей та моральних норм від суспільства до окремої особи. Для прикладу, використання свят як засобу
формування моральних цінностей полягає в тому, що вони вливають і на свідомість, і на почуття водночас,
задовольняючи духовні потреби дітей. Сучасний вчитель в своєму педагогічному арсеналі має численний доробок
народу, але одне лише його використання є недостатнім. На жаль, традиційна школа орієнтована на пасивне,
інформаційне засвоєння великої кількості знань, тоді як виховний процес орієнтований на формування критичнотворчої особистості та її саморозвиток. «Шкільна освіта, що втрачає національне коріння, не може не викликати
тривогу й занепокоєння», - зазначає І. Бех [1, с.10].
Дослідження доводять, що всі жанри українського фольклору (приказки, прислів’я, загадки, колискові,
казки, народні пісні, ігри та розваги) мають величезний потенціал. Для прикладу, народна казка є зразком реального
та уявного, життєвого досвіду та мрій народу. У народних казках відсутнє відкрите проголошення моральних норм.
Поняття «добра» і «зла» у казці представлено в предметно-образній формі. Про них складається уявлення на основі
поведінки героїв та їхнього характеру, аналізу вчинків. Така властивістю казок є своєрідним ключем для вибору
вільного напряму морального аналізу твору. За допомогою казки учні вчаться розуміти моральну сторону вчинку,
розрізняти поняття «добре» і «погано». Прислів’я та приказки – це короткі влучні вислови, в яких виражається
повчальний досвід народу, погляди на сутність особистості. Їхня виховна сила криється в елементах афекту, вони
діють не стільки доказами, як навіюванням. Народні приказки та прислів’я виявляють народну мудрість,
узагальнюють та синтезують досвід народу.
Особлива роль у формуванні моральних цінностей належить народним іграм та розвагам, які здатні
створити ціле сюжетне дійство. Діалоги дійових осіб сповнені поетичними текстами та багатими звертаннями.
Безліч ігор та розваг актуальні і в наш час серед молодших школярів.
Дієвим засобом у формуванні високоморальної особистості є народна музика. Перші враження від музики
засвоюються дітьми на підсвідомому рівні. Головними рисами поетики народних пісень є емоційність, щирість та
безпосередність. «Народна пісня, як і загалом увесь фольклор, усі народні звичаї, народне життя, народна ноша і т.д.
виникають і змінюються так, що немов управильнюють і уніформують життя народу», – зазначав В. Гнатюк. [5]
Чи не найголовнішим чинником морального виховання є праця, яка в народі тлумачиться як категорія
моралі. Для прикладу, колискова пісня про котика наказує йому працювати: колихати дитиночку, дрова рубати,
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пічку топити). Котик сумлінно працює і отримує пошану від народу( він буде черевички шити, а «люди будуть
купувати, люди будуть шанувати»). Важливе значення мають трудові свята, що розкривають дітям роль праці в
житті, знайомлять з основними видами традиційних трудових занять, виховують повагу до праці та бажання
працювати.
Доцільним також вважають створення національного куточку, де є народні іграшки, предмети народного
побуту, зразки українського народного одягу. Ефективними формами роботи є екскурсії до музею народної іграшки,
виставки народних майстрів, родинні виставки.
В умовах сучасної школи є доцільним використання таких методів і форм народної педагогіки для
ефективної співпраці вчителя і дитини як: тематичні народознавчі бесіди, розповіді; тематичні вечори, свята та
виставки; використання на уроках «хвилинок народної мудрості»; відвідування музеїв; читання та інсценування
творів народної мудрості; різні види народних ігор; розв’язування проблемних ситуацій, кросвордів.
Формування моральних цінностей засобами народної педагогіки буде ефективним лише за умови
дотримання таких принципів: цілеспрямованого використання фольклору, інтеграції різних видів діяльності,
використання особистого досвіду дітей, формування в учнів початкової ланки уміння активно використовувати на
практиці набуті знання.
Вчитель, який вдало та грамотно використовує засоби народної педагогіки з легкістю викликає в учнів
моральні та естетичні почуття. В. Примакова, посилаючись на «Педагогіку почуттів» В. Щербаня, говорить, що «до
інтелектуальних почуттів, які лежать в основі формування світоглядних уявлень, належать переживання людини, які
виникають і виявляються в її розумовій, пізнавальній діяльності: любов до знань, почуття нового, здивування,
сумніву, впевненості, прекрасного, які породжуються явищами природи тощо. Засобами народознавства педагог
повинен не тільки пробуджувати в учнів ці почуття, а й виховувати їх» [4, с. 364].
Засвоєння моральних цінностей та правил є досить тривалим процесом. Вони не успадковуються, а
формуються за допомогою системного та цілеспрямованого впливу. Саме молодший шкільний вік є вирішальним
для становлення та формування особистості учня, його поведінки в соціумі. Необхідно налагоджувати зв'язок школи
та сім’ї, яка теж має неабиякий вплив на формування особистості дитини. Важливо створити всі умови, щоб
цінності, які формуються у дитини, переростали в усвідомлену необхідність діяти згідно моральних норм та правил
поведінки.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВПЛИВОВОСТІ СЛОВА ВЧИТЕЛЯ ЗА В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ
Гаврилюк Л. В., здобувач вищої освіти
Казначеєва Л. М., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Багатогранна науково-педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського надихає сучасних науковців – педагогів,
істориків, ораторів – на впровадження поглядів відомого педагога у сучасне життя. Ми звертаємося до педагогічної
спадщини видатного педагога, бо вона містить унікальну скарбницю ідей у галузі педагогічної риторики – нової
науки та навчальної дисципліни, активне становлення якої відбувається у наш час. Цей напрям є надзвичайно
важливим для сучасної наукової думки – вона все більше відчуває потребу в розробці прикладної риторики, яка
входила б обов’язковим курсом у систему підготовки майбутнього педагога і взагалі була б постійною складовою
його професійного самовдосконалення. Проблема майстерності мови вчителя репрезентована В.О.Сухомлинським у
багатьох його працях, зокрема: «Слово про слово», «Слово вчителя в моральному вихованні», «Рідне слово», «Слово
і емоційна культура людини», «Розповідь учителя як метод навчання», «Слово і мислення», «Мислення, живе слово,
творчість – в основі системи навчання», «Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця»,
«Оволодівайте мистецтвом індивідуальної бесіди з вихованцем» [1 - 5] та ін.
В.О.Сухомлинський доволі наполегливо працював над виявленням засадничих умов ефективності слова
педагога, вчителя-вихователя. Головну засадничу умову справжньої впливовості педагогічного слова
В.О.Сухомлинський формулює таким чином: «Поряд з кожним вихованцем повинна стояти яскрава людська
особистість, – тридцять п’ять років наполегливих пошуків секретів виховання переконали мене в тому, що саме
завдяки цьому слово вихователя стає могутнім і тонким інструментом в його руках» [2, с. 154]. «Яскрава людська
особистість» – надто загальна характеристика, опираючись на яку поки що важко зрозуміти, чому слово такого
вихователя наділене енергією педагогічного впливу. Тому дуже важливим є наступне уточнення: «Слово етичного
повчання взагалі має силу в устах вихователя лише тоді, коли він має моральне право повчати. Не треба бути
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якимось ангелом, щоб мати моральне право виховувати справжню людину, треба самому бути справжньою
Людиною – жити правильно, любити людей, берегти свою гідність патріота, громадянина, трудівника, сина або
дочки, матері або батька. Якщо ваше слово етичного повчання співзвучне з вашим внутрішнім духовним світом,
одухотворене вашими переконаннями, воно, як магніт, притягає тих, хто втратив віру в людину, ви стаєте для них
опорою і провідним вогником» [2, с. 155]. «Прагніть до того, – зауважує В.О.Сухомлинський, – щоб думка й слово
одухотворялися ділом, працею. Щоб за звучанням слова стояла брила справи» [2, с. 600]. Водночас засаднича умова,
що визначає ефективність слова вчителя, – це його чесність: «кожний прояв педагога повинен відбивати його
особистість, його моральність, людяність, доброту, правдивість… Багато духовних багатств треба мати вихователеві,
щоб постійне самовиявлення його особистості діяло на учнів як стимул до самовдосконалення. Скільки б хороших
слів не проголошував учитель, вони будуть для вихованців порожнім звуком, якщо в житті свого наставника вони не
побачать втілення всіх цих слів і закликів» [5, с. 330].
Риторика як наука і як навчальна дисципліна приділяє багато уваги самому ритору як носію активного
впливового слова. У педагога, вчителя – «аудиторія» незмінна. Педагог постійно з учнями, йому не допоможе жодна
«маска»: його учні все рівно пізнають його таким, яким він є. Саме тому В.О.Сухомлинський виводить це засадниче
для педагогічної риторики правило: «Слово етичного повчання взагалі має силу в устах вихователя лише тоді, коли
він має моральне право повчати» [2, с. 155]. Для риторики концептуально важливим є не лише навчити майбутнього
оратора правильному і точному викладу істини, а й – розвивати у нього вміння попередньо відчути її (істину) усім
своїм серцем і, переробивши в «лабораторії свого серця», подати її слухачам як живе, одухотворене і сердечне слово.
Таке бачення педагогіки живого слова чітко прослідковується у працях В.О.Сухомлинського. Вчений пише:
«Мистецтво виховання включає насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця. Я твердо
переконаний, що багато шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються великою бідою, починаються з невміння
вчителя говорити з учнями» [5, 321].
У педагогічному доробку В.О.Сухомлинського читаємо: «...особистість учителя розкривається перед учнем
в єдності слова й поведінки. Учитель у слові виявляє себе, свою культуру, свою моральність, своє ставлення до
вихованця» [5, 322]. Під поняттям ораторської моральності розуміють етичні вимоги, які висуває суспільство будьякому оратору, а особливо педагогу. «Головне, що визначає ефективність слова вчителя, – зазначає
В.О.Сухомлинський, – його чесність. Учні дуже тонко відчувають правдивість слова, чутливо відгукуються на нього.
Ще тонше відчувають учні неправдиве, лицемірне слово» [5, 322]. «...Кожний прояв педагога повинен відбивати
його особистість, його моральність, людяність, доброту, правдивість.... Скільки б хороших слів не проголошував
учитель, вони будуть для вихованців порожнім звуком, якщо в житті свого наставника вони не побачать втілення
всіх цих слів і закликів» [5, 330]. Ігнорування вчителем будь-якого складника єдності слово – думка – дія є
неприпустимою помилкою. Завдання сучасної педагогічної риторики полягає в тому, щоб перший складовий
елемент цієї тріади слово набув гармонійної відповідності з іншими двома думка – дія.
Друга засаднича умова педагогічної риторики В.О.Сухомлинського стосується власне «аудиторії», тобто
об’єкту виховання: «Виховання словом стає можливим лише там, де перед вами – виховувана людина» [2, 152].
Виховуваність як здатність дитини сприймати слово вихователя має бути об’єктом особливої уваги педагога.
В.О.Сухомлинський визначає кілька умов, що особливо важливі для виховання виховуваності. І перша з них:
«Виховуваною дитину роблять, по-перше, радість, щастя, життєрадісне світосприймання. Справжня гуманність
педагогіки полягає в тому, щоб берегти радість, щастя, на яке має право дитина» [2, с. 152]. Життєрадісне
світосприймання робить дитину відкритою для людей, для світу і, звичайно ж, для слова. Йдеться про визначальну
умову, яка сприяє тому, що дитина «прагне бути хорошою» [2, с. 152]. А, з іншого боку, – «Я знаю дітей, – пише
В.О.Сухомлиньский, – які не могли осягнути ні розумом, ні серцем моральної краси лише тому, що вони були
глибоко нещасні» [2, с. 152]. Отже, виховання людини в атмосфері добра і співчутливості сприяє тому, що вона
набуває виховуваності, і, навпаки, якщо дитина переживає страждання, горе, то через це вона закривається в собі і
потрібні серйозні зусилля, щоб зняти з неї «страждання, тривогу, горе, дати їй мир і спокій, а потім принести радість
буття» [2, с. 152].
Цінною є думка В. О. Сухомлинського про обов’язкове знання учителем аудиторії слухачів, тобто –
значимість «закону моделювання аудиторії» [7, с. 84]. Педагог зазначає: «Справді народний учитель – людина, що
вміє «глаголом жечь сердца людей»... Послухайте, як він говорить із своїми вихованцями, і відчуєте, що означає
виховання словом. Здається, що кожне слово, з яким він звертається до дітей, напрямлене на ту саме хвилю, що й
потаємні струни дитячої душі. Він знає, яку реакцію викличе в дитячих серцях кожне його слово, і будить словом
саме ті почуття, які треба збудити в даний момент. Це уміння володіти словом іде від великої внутрішньої культури,
від знання душі дітей, від життєвої мудрості, від морального права вчити і повчати...» [5, с. 251-252].
В.О.Сухомлинський приділяв особливу увагу таким аспектам, як мотивація учнівської аудиторії як групи, її секрети,
характер, інтереси, соціально-демографічні та індивідуально-особистісні ознаки. Він висловив свої погляди на
екстраполяцію концептуального, стратегічного і тактичного законів риторики на педагогічну практику, зокрема під
час вивчення нового матеріалу. Основними компонентами стратегічного закону є визначення вчителем у процесі
підготовки промови цільової установки діяльності (навіщо?); виявлення й розв’язання суперечностей у
досліджуваних проблемах; формулювання тези (головної думки, власної позиції) [7, с. 50].
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Звертався вчений і до технології педагогічного слова, – маємо на увазі риторичні засоби, які застосовував і
описував автор. В.О.Сухомлинський велику увагу приділяв здатності слова викликати в свідомості слухача образнозорові уявлення. «З допомогою слова можна створити в уявленні дітей такі самі яскраві образи, як і з допомогою
наочних засобів. Але картина, – робить суттєве зауваження Василь Олександрович, – створена в дитячій уяві з
допомогою слова, має переваги перед наочними образами – слово несе в собі яскравіше емоційне забарвлення
порівняно із забарвленням, що може дійти до душі дитини в процесі споглядання наочного образу» [1, с. 246].
Уміння викликати в свідомості дітей образно-зорові картини, тобто уміння живописати словом, набувається шляхом
гарної літературної освіченості, яка передбачає не лише постійне й активне «спілкування» з художньолітературними текстами, а й випробовування власних творчих можливостей бодай на рівні внутрішнього «тренінгу»
з виражально-зображувальним словом.
Ефективний риторичний прийом – формування позитивних емоцій у слухача через красу думок, словесну
красу, відтінки слів. Тому, розвиваючи ораторські здібності, педагог-оратор повинен «постійно вдосконалювати свій
духовний потенціал, зокрема на рівні мистецтва нейтралізувати негативні емоції, культивуючи позитивні, високі,
надихаючи на добро» [6, с. 179]. Педагогічні спостереження В.О.Сухомлинського показали, що «вплив слова
вихователя великою мірою залежить також від емоційної його культури... Справжній майстер-вихователь дає
моральну оцінку вчинкам, поведінці учнів не спеціально дібраним гострим, «крутим» слівцем, а насамперед
емоційним відтінком звичайних слів. Візьмімо фразу: «Як недобре ти зробив...». Ці слова, сказані одним учителем,
пробуджують у вихованця прикрість, глибокі докори сумління, навіть збентеження, а сказані іншим, вони не
пробуджують ніяких почуттів, сприймаються байдуже. Перший учитель, скажемо ми, відзначається емоційною
культурою,... вона якнайтісніше пов’язана з культурою моральною, з людяністю, з чуйністю душі. В другого вчителя
слово знелюднене, і його порожнечу вчитель часто намагається заповнити криком. Скільки в школах «вихователів»,
які володіють лише однією нотою емоційної гами - обуренням! Вони гідні глибокого жалю, їхній виховний вплив на
учнів дорівнює нулю” [5, с. 322].
На думку В.О.Сухомлинського, навіювання є одним із найскладніших і найтонших інструментів виховання,
який «потребує від вихователя величезної затрати духовних сил». «Педагог високої педагогічної культури, – міркує
Василь Олександрович про цей основний принцип навіювання, – учить розмірковувати вголос, він ділиться з
юнаками і дівчатами своїми сумнівами, звертається до них за порадою, запрошує до спільних роздумів. Слово такого
вчителя невимушене, задушевне, воно утверджує атмосферу довір’я, щиросердості, спільності. У розмові педагога і
учнів утверджується єдність поглядів на добро і зло, на моральні цінності…» [5, с. 323].
Отже, В.О.Сухомлинський у своїх науково-педагогічних творах визначив основні принципи педагогічної
впливовості слова вчителя Перший з них стосується високої вимогливості до особистості педагога, котрий береже
свою гідність, високу моральність, свято дотримується єдності слова і діла. Другий ключовий момент полягає в
мистецтві слова вчителя, який виявляється у його здатності викликати в свідомості учня образно-зорові уявлення.
Активний вплив на образну свідомість учня забезпечує вплив на його емоційну сферу, а без цього, як відомо,
неможливе здійснення виховного акту. Третій момент вимагає постійної і добре продуманої системної роботи по
вихованню виховуваності учня, завдяки чому він стає відкритим для впливів педагогічного слова.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРОГО ВІКУ У ДНЗ
Гаврилюк М. В., здобувач вищої освіти
Джеджера К. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Реалізація особистіно-орієнтованої моделі дошкільної освіти як пріоритетної на сучасному етапі розвитку
держави, вимагає переосмислення позиції дитини не лише в начальному виховному процесі, а й в побудові життєвих
відносин з оточуючими. Особливості життя в сучасному соціумі вимагають зниження вікових меж для початку
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економічного виховання дітей як фундаментальної бази подальшої економічної освіти, що є невід’ємною умовою
соціалізації.
Особливості складного періоду соціально-економічних змін останніх років вимагають від особистості
засвоєння елементарних економічних понять і набуття ринкових навичок поведінки вже з перших років життя.
Розмови про покупки та продаж товарів, бюджет родини, реклама по телебаченню – ось далеко не повний перелік
того, з чим постійно зустрічається дитина. Ці складні, невідомі, але дуже цікаві економічні процеси, від яких часто
залежить здійснення бажань та мрій малюка, приваблюють його. Оскільки знання, вміння та навички, сформовані
саме у дошкільному віці виступають фундаментом для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в
розвитку та економічному розквіті своєї держави, не можна недооцінювати стадію первинної економічної
соціалізації. Формування та збагачення первинного економічного досвіду не лише забезпечить дошкільникам
наявність елементарних економічних знань, готовність до варіативних дій, сформованість вольових якостей, але й
стане підґрунтям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду, сприятиме розвитку
загальної культури особистості.
У науково-педагогічній літературі економічне виховання розглядається багатоаспектно. Протягом багатьох
років, проблема економічного виховання дошкільників розглядалася як частина трудового виховання. Так,
дослідниками Р.С. Буре, В.Г. Нечаєвої вивчалася специфіка праці дошкільника; у роботах С.М. Котлярової, В.І.
Логінової – роль знань у розгортанні трудового процесу; підготовці вихователів до здійснення економічного
виховання дітей присвячені праці Н.Г. Грами [ 5-9].
Економічне виховання розглядається сучасними науковцями як один з важливих компонентів
соціалізації дитини – економічної соціалізації,складовими якої є елементарні економічні знання, сформовані
способи поведінки, а також особистісні утворення, які ми визначаємо необхідними для успішної економічної
діяльності. Економічна соціалізація – це об'єктивний процес засвоєння індивідом економічних поглядів, зразків
економічного поводження, освоєння соціальних ролей, навичок, цінностей, пристосування особистості до
соціальних норм [11].
Економічне виховання та економічна освіта є основою економічної грамоти та економічної грамотності.
Економічна грамота дітей дошкільного віку належить до невиробничої сфери, тобто це особистості, які не беруть
участі у виробленні матеріальних цінностей.
Загалом у вивченні даного процесу дослідники зосереджуються на наступних питаннях [4]:
стадії, які проходять діти в розумінні економічних процесів, станів, понять (А. Страусе, К. Дезінгер, Р.
Саттон, Г. Ферт та ін.);
фактори, що впливають на процес економічної соціалізації (Г. Маршалл, Л. Магрудер, А. Фьонем та ін.);
розвиток економічного мислення дітей через засвоєння економічних понять (Г.Г. Ягода, О.В. Козлова,
Н.А. Побірченко);
економічне виховання дошкільників (А.А. Смоленцева, А.Д. Шатова, Е.А. Курак та ін.);
формування особистості дитини (О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, В.К. Котирло, Т.О.Піроженко).
Питання економічного виховання дітей дошкільного віку викладені в ряду програм державного рівня –
«Дитина» [14], «Малятко» , «Я у світі» [1]. В контексті положень програми «Я у Світі» економічне виховання
розглядається як невід’ємний елемент соціальної зрілості особистості, гармонійного та різнобічного розвитку
дошкільника та формування його особистості [1].
Оскільки знання, вміння та навички, сформовані у дошкільному віці мають стати фундаментом для
становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави, дуже
важливою є продумана та послідовна робота з економічної освіти найменших громадян нашого суспільства. Крім
того, дошкільний віковий період найсприятливіший для формування різних якостей особистості,
насамперед бережливості та економності, як структурних компонентів процесу соціалізації.
Економічне виховання – це організована педагогічна діяльність, спеціально створена система роботи,
спрямована на формування у дітей екологічної свідомості.
Економічна освіта – це формування у дітей елементарних економічних уявлень, знань, умінь, і навичок
щодо процесів вироблення, розподілу, обміну і споживання предметів довкілля, необхідних для участі
особистості в усіх видах діяльності.
Економіка і дошкільник лише на перший погляд здаються нам далекими один від одного. Трактування
економіки, як області «розумного ведення домашнього господарства», мистецтво його ведення може бути подано
дітям у формі елементарних відомостей: навчання їх правильному відношенню до грошей, методам їх отримання
та розумного використання; за допомогою ігор, економічних завдань, ситуацій, змісту казок, ввести дітей в
складний світ предметів, речей, людських взаємовідносин, доступних пояснень взаємозв’язку між економічними
та етичними категоріями: праця, товар, гроші, вартість, ціна з однієї сторони, і моральними – бережливість,
чесність, економічність, гідність, щедрість, ощадливість – з другої. Навчати дітей правильно відноситись до
реклами, розбиратися в ній, вести себе адекватно в реальних ситуаціях, розвивати розумні потреби;формувати у
дитини економічну культуру.
Основним складовим елементом економічної освіти та економічного виховання є формування в
дошкільному віці поважного відношення до праці оточуючих людей та її результатів. Дитина з перших своїх
кроків повинна усвідомлювати, що всі оточуючі її – матеріальні та духовні цінності, створені працею багатьох
людей, які витрачали великі зусилля на благо всього суспільства.
Економічне виховання та економічна освіта є основою економічної грамоти та економічної грамотності.
Економічна грамота дітей дошкільного віку належить до невиробничої сфери, тобто це особистості, які не беруть
участі у виробленні матеріальних цінностей.
Отже, економічна грамота особистості невиробничої сфери - це сукупність засобів навчання, спрямованих на вироблення у дітей уміння створювати, виконувати задум на відповідних вікових рівнях, переходити
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від задумів до моделей втілення тих задумів у практику, а також від практики втілення до нових задумів і
переходу до моделей (планів).
Економічна грамотність - це засвоєння предметних знань, умінь і практичних навичок, необхідних
людині як особистості в її суспільно-господарчій діяльності. Рівень економічної грамотності залежить від
вікових можливостей людини в цій сфері.
Кінцевим результатом економічної освіти дітей є формування у них економічної компетенції, під якою
Н.Г.Грама розуміє обізнаність дитини з елементарними економічними поняттями, наявність у неї певних
економічних знань ціннісного, вартісного, раціонального, потребнісного змісту; сформованість елементарних
умінь і навичок економічної діяльності [6].
Слід також підкреслити, що в роботі з дітьми щодо економічної освіти може йти мова про можливості
формування лише передумов економічної освіти. Складність економічних законів та категорій, на яких будується
зміст економічної освіти, віддаленість дітей від сфери продуктивної праці, вікові можливості дошкільників
потребують обережності при доборі, як змісту, так методів економічної освіти змалку.
Дитячий заклад – це, можна сказати, умовна ситуація. Тут діти не приймають ніякої участі у
розподіленні благ. Їм дано все для щасливого дитинства. Але в різноманітних іграх, заняттях діти обмінюються,
«продають», «купують», «трудяться», «піклуються про своїх дітей (ляльок)», тобто дитячий садок – це ситуація,
в якій дитина реалізує придбаний у сім’ї в соціумі «економічний досвід».
Отже, формування економічних знань у дітей дошкільного віку показало, що дана проблема є актуальною
на сучасному етапі розвитку системи дошкільної освіти, має велике значення у формуванні особистості, оскільки
економічна освіта – важлива ланка загальної культури людини, яка передбачає формування економічного мислення,
економічних потреб, економічно усвідомленого ставлення до праці, природи, матеріальних цінностей, грошей тощо
та вияв цих відносин в окремій діяльності.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ
Гаврилюк О. О., здобувач вищої освіти
Горопаха Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У сучасному світі все частіше говорять про креативність, як базову якість особистості та розвиток творчих
здібностей дошкільників і це не випадково, адже життя в епоху науково-технічного прогресу стає різноманітнішим і
складнішим та потребує від людини не стандартних, звичних дій, а гнучкості мислення, швидкої орієнтації та
адаптації до нових умов, творчого вирішення великих і малих проблем.
Креативність  інтелектуальна якість особистості, що виявляється у схильності до творчості, прагненні
відходити від шаблону, зразка, здатності знаходити оригінальні рішення, радіти створенню нового [2]. Так це
визначення інтерпретують українські науковці, зокрема, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, В. Маршицька та ін.
Аналіз психолого-педагогічних та методичних досліджень доводить особливе значення довкілля і, зокрема,
природи як фактора всебічного розвитку особистості дитини, одного з основних виховних засобів, який широко
застосовується в дошкільній дидактиці. Значення спілкування з природою, її пізнання дитиною підкреслювали такі
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видатні педагоги минулого, як Я. Коменський, Ж. Ж. Руссо, В. Сухомлинський та інші. І. Песталоцці зазначав, що
спостереження природи  це єдиний дійсний фундамент людського пізнання. К. Ушинський називав природу
«всерозвиваючою», а С. Русова вважала довкілля «першою наукою малих дітей».
Співставивши обґрунтовані у дослідженнях, проведених у останні десятиріччя, точки зору різних вчених
(О. Білан, Н. Горопахи [5], Л. Іщенко, Н. Кот, Н. Лисенко, В. Маршицької [4], С. Ніколаєвої, З. Плохій, Н. Рижової,
Г. Тарасенко та ін.), можна зробити висновок, що природа розглядається ними як важливий та ефективний засіб
формування особистості дитини-дошкільника. Немала роль її й у розвитку творчого потенціалу креативної
особистості. Саме природа є тим найпершим матеріалом, на основі якого починає формуватися прагнення пізнати та
перетворити довкілля. У працях названих вчених вивчені педагогічні умови використання у ознайомленні
дошкільнят з природою різноманітних методів навчання, в тому числі й тих, котрі дозволяють підвищити активність
дитини, створюють можливості для самостійного пізнання нею природи, вияву при цьому своїх інтелектуальних та
творчих здібностей. Саме це дає можливість творчій особистості по-своєму пізнавати навколишній світ
Останнім часом все більше створюється програм ознайомлення дошкільнят з довкіллям, у яких на перший
план ставлять завдання, мета яких  творчий розвиток дитини. Змістовий аспект такого процесу відображений у
чинних комплексних освітніх програмах «Я у Світі» (О. Кононко), «Дитина» (науковий керівник В. Огнев’юк),
«Українське дошкілля» (О. Білан; за заг. ред. О. Низкової).
Аналізуючи сучасні програм можемо зробити висновки, що нині особливої актуальності набула природничоекологічна компетенція підростаючого покоління, що призвело до надання екологічного спрямування усій роботі по
ознайомленню дошкільників з природним довкіллям. Сутність цього поняття визначена у Базовому компоненті
дошкільної освіти [1]. Завдання та зміст навчально-виховної роботи з дошкільниками, спрямованої на формування
природно-екологічної компетенції, встановлює освітня лінія «Дитина в природному довкіллі».
Виходячи з аналізу психолого-педагогічних досліджень можемо стверджувати, особливо важливо
використовувати методи та форми навчання дітей, що ведуть до розвитку їх творчості, організовуючи процес
пізнання довкілля і, зокрема, природи. У виборі методів творчого пізнання дітьми навколишнього світу, варто
звернути увагу на те, що вчені, які працюють у галузі екологічного виховання та освіти дошкільнят (С. Ніколаєва,
Н. Лисенко, Н. Горопаха, Н. Рижова та ін.), підкреслюють, що проблемно-пошукові методи займають особливе
місце у екологічній освіті. Вони слугують для розкриття дітям властивостей об’єктів і явищ природи (елементарні
досліди, порівняльні спостереження, моделювання), самостійного виявлення зв’язків та залежностей у природі
(мовні логічні завдання, евристичні бесіди, екологічний тренінг), засвоєння екологічної суті правил поведінки у
природі (проблемно-ігрові ситуації).
Однак, використовуючи їх, педагог повинен брати до уваги, що нові знання як результат самостійних
«відкриттів» кожної дитини мають ґрунтуватися на знаннях, раніше нею засвоєних. Тому проблемно-пошукові
методи завжди слід поєднувати із іншими методами пізнання природи (спостереженнями, розповідями,
ілюстративним матеріалом). Також ряд дослідників, виділяючи різноманітність інноваційних нетрадиційних форм
екологічної освіти (екологічні акції, виставки, уроки милування природою, екологічні стежки тощо), наголошують
на тому, що вони повинні базуватися вже на певних уявленнях та знаннях дітей про навколишній світ. Тому не варто
недооцінювати і традиційні форми пізнання довкілля.
Головною метою екологічного виховання у дошкільному віці є закладання основ для розвитку у кожної
дитини екологічної культури особистості, яка передбачає не тільки когнітивні, але й емоційно-вольові та дієві
компоненти. Досягнення цієї мети можливе лише в тому випадку, якщо у екологічній освіті переважатимуть не
репродуктивні, а активні методи пізнання, котрі викликають творче ставлення до процесу пізнання та пов’язаного з
ним перетворення природи.
Враховуючи актуальність екологічного виховання для сьогодення, експериментальну роботу було
спрямовано на вивчення педагогічних умов розвитку творчого потенціалу дітей-дошкільників шляхом залучення їх
до самостійного розв’язання екологічних проблем у «екологічних проектах».
Для досягнення поставленої мети ми повинні були розв’язати такі експериментальні завдання:
 Провести діагностику рівня творчої активності дітей старшого дошкільного віку у ході пізнання природи та
виявити рівень сформованості у них екологічних уявлень.
 Провести діагностику рівня креативності у дітей старшого дошкільного віку.
 Експериментально перевірити ефективність «методу проектів» у екологічній освіті старших дошкільнят.
У зв’язку з цим, констатувальний етап дослідження проблеми формування креативності старших
дошкільників у процесі пізнання природи дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному
закладі включав 3 етапи роботи:
1. Виявлення особливостей розв’язання зазначеної проблеми у практиці дошкільного навчального
закладу.
2. Визначення рівня сформованості природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку.
3. Діагностику розвитку креативності дітей експериментальної групи.
Експериментальне дослідження проводилося протягом лютого-березня 2018 року в дошкільному
навчальному закладі № 32 м. Рівне з дітьми старшого дошкільного віку. Всього у експерименті взяли участь 30
дітей.
В ході проведеного експерименту, ми ознайомилися з особливостями організації вихователем дошкільного
закладу екологічної освіти дітей. Проведений нами аналіз перспективних планів роботи вихователів цієї групи
виявив, що реалізація завдань екологічного виховання планується у загальній системі роботи щодо пізнання дітьми
природного довкілля, відзначається деякою одноманітністю тематики, а також форм та методів роботи.
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Ми констатували, що педагоги ДНЗ усвідомлюють необхідність екологічного виховання дошкільників,
мають певний обсяг знань з екології, здебільшого виявляють інтерес і зацікавленість у підвищенні рівня власних
знань про природу. Робота з екологічного виховання планується, в цьому напрямі використовуються традиційні
форми роботи й методи впливу на дітей. Однак, як показав аналіз документації (планів навчально-виховної роботи),
інтерактивні та інноваційні методи екологічного виховання, розвиток власної творчості на заняттях з ознайомлення з
природою, тобто, активні методи пізнання, котрі викликають творче ставлення до процесу пізнання дошкільників
використовується вкрай рідко.
На другому етапі констатувального експерименту нашої роботи постало питання про рівень природничоекологічної компетентності дітей 6-го року життя. Для отримання необхідних відомостей було проведено
педагогічне тестування з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» [3].
На основі виділених критеріїв та їх показників було встановлено такі рівні екологічних уявлень: високий,
середній, низький. Результати констатувального експерименту засвідчили, що діти старшого дошкільного віку
мають переважання середнього рівня природо-екологічних знань.
Для встановлення вихідного рівня розвитку творчого потенціалу дітей експериментальної групи ми
використали декілька взаємодоповнюючих методик. Зокрема, для початку застосували тестову методику,
побудовану за принципами тестів креативності П. Торренса. Зміст її полягав у тому, що дитині пропонувалося
домалювати 10 незавершених стимульних фігур і придумати назву до кожного малюнка.
Додаткову інформацію щодо рівня креативності, а саме виявлення надситуативно-перетворювального
характеру творчих рішень дітей старшого дошкільного віку, отримали використавши методику В. Синельникова,
В. Кудрявцева «Як врятувати зайчика».
Дослідницька процедура полягала в оцінці здатності модифікувати завдання на вибір та на перетворення за
допомогою перенесення властивостей знайомого предмета у нову ситуацію.
Кількісні та якісні результати вищезгаданих діагностичних методик показали, що у дітей переважає середній
та низький рівні креативності. Результати констатувального експерименту дали змогу зробити висновок про
недостатню екологічну вихованість та низький розвиток креативності дітей старшого дошкільного віку, необхідність
оптимізації процесу екологічного виховання за рахунок комплексного й творчого впливу на когнітивну, почуттєву та
діяльнісну сферу особистості. Одним з таких способів є використання екологічних проектів природознавчого змісту
із застосуванням креативних здібностей самих дітей.
Метою нашого екологічного проекту було отримання знань про навколишній світ і довкілля через активну
пошуково-дослідницьку роботу із застосуванням ігор та вправ для розвитку креативності. Методика роботи з дітьми
в рамках екологічного проекту розробляється на основі інтегрованого підходу.
Таким чином, проведений нами контрольний етап експерименту доводить ефективність використаного нами
екологічного проекту. Звичайно, за такий короткий термін (6 тижні) дуже важко провести повноцінний експеримент
для підвищення рівня креативних здібностей та екологічних знань дітей дошкільного віку. Проте вже перші спроби
порівняти результати природничих уявлень дошкільників після традиційного заняття та після екологічного проекту
суттєво відмінні.
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ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО
ПРИРОДИ
Галайчук М. В., здобувач вищої освіти
Горопаха Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини, передбачає
створення передумов гуманної взаємодії із природним довкіллям, тому потрібно саме з цього віку формувати знання
про природу. Від народження і впродовж життя природа для дитини є домінантою життя. Від стану довкілля
залежить фізичне здоров’я та успішний розвиток малюка. Використання проблемних методів у навчанні дітей
старшого дошкільного віку ґрунтується на педагогічних принципах проблемного навчання.
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Аналіз сучасних наукових досліджень доводить, що невід’ємною складовою частиною процесу дошкільної
освіти виступає ознайомлення дітей з природою, результатом якого має стати формування природничо-екологічної
компетенції. Сутність цього поняття визначена у Базовому компоненті дошкільної освіти [1]. Завдання та зміст
навчально-виховної роботи з дошкільниками, спрямованої на формування природно-екологічної компетенції,
встановлює освітня лінія «Дитина в природному довкіллі». Зміст освітньої лінії містить доступні дитині дошкільного
віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного
ставлення до довкілля. Природничо-екологічна компетенція передбачає, що дитина має бути обізнана з природним
середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт,
рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо, усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе. Дитина зі
сформованою природничо-екологічною компетенцією сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і
негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі. Сформовані
уявлення про природу та взаємозв’язки у ній сприяють тому, що дошкільник усвідомлює себе частиною біосфери;
знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси, виявляє інтерес,
бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Також дитина, за Базовим компонентом, до кінця
дошкільного віку знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти
природного довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та теплової
енергії в побуті, прикладає помірні зусилля зі збереження, догляду та захисту довкілля [1].
Суть проблемного викладу полягає в тому, що вихователь висуває, формулює проблему, сам її розв'язує,
показуючи шлях розв'язання в її справжніх, але доступних для розуміння учнів суперечностях, розкриває хід думки в
процесі розв'язання проблеми. Проблемний метод використовують для активізації розумової діяльності дітей. Як
відомо, інтерес до проблемних завдань у них виникає досить рано і розвивається протягом усього дошкільного віку.
Для педагога, який вирішив використати цей метод, головне правильно сформулювати проблему, стимулювати
самостійний пошук дітьми шляху її вирішення. Використання будь-якого проблемного методу, як і проблемного
навчання загалом розпочинається зі створення проблемної ситуації. Проблемна ситуація – це ускладнення або
завдання, яке може вивести учня на формулювання проблеми. Після створення проблемної ситуації здійснюється
формулювання проблеми. Проблема – це об´єктивне питання, яке виникає в ході пізнання або цілий комплекс
питань, розв´язання яких становить значний практичний чи теоретичний інтерес. Третім етапом у реалізації
технології проблемного навчання є висунення гіпотез щодо шляхів розв´язання сформульованої проблеми. Гіпотеза
– це своєрідна стратегія вирішення проблеми. Її створення можливе тільки тоді, коли учні дуже глибоко вникнуть у
суть самої проблеми, усвідомлять її глибину. Наступним етапом технології проблемного вивчення матеріалу є
перевірка висунутих гіпотез. Вона передбачає залучення учнів до активної розумової діяльності і відбувається з
допомогою учителя. Висновок і узагальнення, як елемент методу і технології, не є остаточною ланкою в ланцюгу
міркувань, хоч і виділяє ті знання, які нарешті отримали учні [3].
Проблемне навчання є одним із типів розвивального навчання, що ґрунтується на здобутті нових знань
дошкільником шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем. Проблемні ситуації та завдання допомагають
дорослому долучити дитину до роботи, збуджувати думку дитини. Вони вчать дітей робити певні порівняння,
узагальнення, висновки. Проблемні ситуації розвивають самостійність думки, спрямовують на активні пошуки
відповіді, на розуміння зв'язків та залежностей часового, послідовного та причинно-наслідкового змісту. Водночас,
проблемні ситуації вчать дітей обґрунтовувати свої судження, висловлювати припущення, підводять їх до
самостійних висновків.
Н. Горопаха підкреслює ефективність проблемного навчання саме у процесі ознайомлення дошкільнят з
природою: у природничому та екологічному матеріалі легко відшукати чимало цікавих і доступних для самостійного
розв’язання дітьми проблем. У ході пізнання природи можна створити низку проблемних ситуацій, в яких діти
постають перед самостійним вибором того чи іншого варіанту екологічно доцільної поведінки. Автор вважає, що
проблемно-пошукові методи слугують для розкриття дітьми властивостей об’єктів і явищ природи, самостійного
виявлення зв’язків та залежностей у природі, засвоєння екологічної суті правил поведінки у природі. Вчена разом з
тим наголошує, що проблемно-пошукові методи слід поєднувати із іншими методами пізнання природи
(спостереженнями, розповідями, ілюстративним матеріалом, екологічний тренінг, мовні логічні завдання
екологічного змісту, складання екологічних карт, екологічні ігри (моделювання екосистем, ігри-змагання, ігриподорожі тощо), метод екологічного проекту [2, c. 62-63].
Важливою складовою частиною виховання є вироблення у дітей навичок екологічно правильної поведінки.
У дошкільному віці це формування у дітей умінь діяти згідно з відомими їм правилами поведінки у природі. Такі
правила можуть бути сформульовані самими вихователями на основі аналізу типових для кожної вікової групи
ситуацій, з якими стикаються діти під час прогулянок, екскурсій, працюючи на городі чи квітнику, доглядаючи за
мешканцями кутка природи. Н. Горопаха зазначає, що засвоєння дітьми кожного правила має ґрунтуватися на
осмисленні його екологічної (моральної) суті та тих наслідків, які можливі у результаті порушення цього правила.
Показ дітям наслідків ненормативної поведінки у природі може бути, пов’язаний з процесом засвоєння ширшого
екологічного матеріалу (наприклад, правила поведінки біля водойми включаються до занять про запобігання
забрудненню води; правила економного використання електроенергії – до заняття про збереження чистоти повітря
тощо). Однак така робота завжди проводиться ще й у вільний від занять час (на прогулянках, під час праці в природі)
[2]
На основі теоретичного аналізу ми припустили, що проблемні методи можуть бути ефективними у
формуванні екологічної компетентності старших дошкільників, зокрема, екологічного мислення та екологічнодоцільної поведінки, оскільки вони допомагають дітям самостійно встановлювати екологічні взаємозв’язки, вчать
аналізувати різноманітні ситуації взаємодії людини з природою, розуміти сутність правил поведінки в природі.
В ході проведеного експерименту, ми ознайомилися з особливостями організації вихователем дошкільного
закладу екологічної освіти дітей, а також виявили рівень сформованості екологічного мислення та екологічно-
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доцільної поведінки дітей 5-6 років. У дослідженні приймало участь 15 дітей експериментальної групи (ЕГ) та 15
дітей контрольної групи (КГ).
Для реалізації мети констатувального експерименту підібрано ряд діагностичних методик, зокрема:
«Екологія в картинках» та «Казка про річку». Вони дозволили отримати відомості, згідно яких більшість дітей як і в
ЕГ так і в КГ мають середній рівень уявлень про навколишній світ, однак є частка дітей з високим та низьким рівнем
знань.
Наступний етап контрольного експерименту передбачав діагностику рівня екологічної компетентності
старших дошкільників. На цьому етапі ми використовували такі діагностичні методики: «Будь добрим другом для
природи» та «Прогулянка лісом».
Діти, які відносилися до високого рівня, чітко, швидко відповідали на запитання, демонстрували якісні
знання про навколишній світ та про правила поведінки у природному середовищі й із природними об’єктами,
аргументували свою відповідь. Діти, рівень знань яких ми оцінювали як середній, допускали незначні неточності у
відповідях, оцінювали правильно зображену ситуацію, але не завжди могли пояснити її. Діти, знання яких
відповідають низькому рівню, часто допускали помилки при відповідях навіть на прості запитання, не могли оцінити
ситуацію, дати відповідь на питання.
Згідно до теми нашого дослідження ми використовували бесіди з вихователем, дітьми, розглядання
ілюстрацій проблемного змісту, обговорення проблемних ситуацій, проведення тематичних та інтегрованих занять,
вирішення мовно-логічних задач та проведення експерименту. Наприклад, було заплановано провести заняття на
тему «Де живе водичка?», конспект якого передбачає уточнити уявлення дітей про зовнішні ознаки води, її смак,
запах, дати уявлення про те, що вода дуже важлива для всіх живих істот, без неї не можуть жити рослини, тварини.
При цьому у одній з груп це було тематичне заняття (КГ), а у іншій – інтегроване (ЕГ). Зокрема, вихователі
організовували роботу таким чином: в ЕГ на інтегрованому заняття діти не лише розглядали ілюстративний
матеріал, відшукували у групі місця, де може «жити» вода (кран, чайник, лійка для кімнатних рослин, акваріум та й
самі рослини), щоб переконатися у наявності води у плодах рослин, проводили досліди, а потім зображали воду у
малюнках та аплікаціях з допомогою різноманітних художніх технік. У той же час в КГ ми спланували предметне
заняття лише з ознайомлення дітей з природою (наочне позначення місць де може жити вода, читання художньої
літератури, загадок, проведення бесіди з дітьми). Слід зазначити, що діти краще засвоювали інформацію на
інтегрованому занятті, ніж на тематичному. В процесі ознайомлення дітей з різноманітними об'єктами і явищами
природи вихователі, окрім раніше названих методів, використовують показ ілюстрацій з читанням проблемного
оповідання, розповіді з власного досвіду, які завершуються проблемними запитаннями.
Згідно отриманих даних, ми можемо зазначити, що дошкільники обох груп володіють певними знаннями
про природу, аналізують запропоновані для них проблемні ситуації і намагаються знайти правильне їх вирішення.
Вихователі дотримуються всіх програмових вимог щодо ознайомлення дітей з природою і формування в них
екологічної компетентності.
Важливим висновком, що випливає з проведеного дослідження, є розуміння, що використовувати
проблемні методи слід з враховувати вікових можливостей дітей, конкретних умов дошкільного закладу та
навчальних і виховних завдань. Розвиток пізнавальних процесів та логічного мислення найбільш активно
відбувається у процесі провідної діяльності дошкільнят, якою є для них гра. Тому проблемним методам у роботі з
дошкільниками часто пропонується надавати ігрової форми. Крім того, науковці наголошують на тому, що
проблемне навчання має ґрунтуватися на знаннях, отриманих дитиною в ході прямого навчання з використанням
репродуктивно-ілюстративних та частково пошукових методів.
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ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Галатюк М. Ю., к. п. н., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

У науковій статті – “Розвиток спортивної культури студентської молоді засобами фізичного виховання та
фізкультурно-оздоровчої роботи” ми детально проаналізували ряд нормативних документів [1], які стосуються
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освітньої галузі, та дійшли висновку, що в цих освітніх документах багато приділяється уваги цінностям, які
необхідно формувати та розвивати в підростаючого покоління.
Стосовно питання особистісних цінностей молоді, освітні документи, у великій мірі, виступають як мірило з
проблеми гармонійного розвитку особистості. Саме в змісті цих документів висвітлено, на якій освітній основі має
відбуватись підготовка молодої людини до життя; які ціннісні орієнтації, пріоритети мають формувати в молодої
людини загальноосвітні та вищі навчальні заклади; які виклики, проблеми назріли у сучасній освіті та яким чином їх
необхідно успішно подолати.
Так, наприклад, у контексті формування цінностей молоді, в Національній стратегії розвитку освіти в Україні
на 2012−2021 роки сказано, що одним з пріоритетних напрямків розбудови освіти країни, вирішення перспективних
проблем сталого розвитку є “побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських,
полікультурних, громадянських цінностей (курсив – М. Г.), забезпечення фізичного, морально-духовного,
культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу,
підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності [3, с. 10]”.
У цьому ж документі [3], в контексті подання основних найбільш гострих прогалин, викликів та ризиків, які
стримують розвиток освітньої сфери, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній
історичній епосі, читаємо про те, що назріла проблема падіння суспільної моралі, яка призвела до бездуховності,
низької культури поведінки частини учнівської та студентської молоді. Ця теза підтверджує актуальність саме
ціннісного аспекту в контексті розвитку спортивної культури, який ми не можемо проігнорувати. Низький рівень
сформованості ціннісних орієнтацій молодої людини, на жаль, підкреслює неспроможність сучасної системи освіти
подолати проблеми, які стосуються підготовки майбутніх фахівців.
Реалії сьогодення не дають можливості оминути проблему національної спрямованості в розвитку
особистості. Тому важливим завданням у контексті ціннісної складової спортивної культури є дослідження
феномену спортивної культури на здатність формування тих важливих цінностей, які закладають основи
патріотичності, національної свідомості та гідності молодої людини.
Отже, в контексті нашого дослідження ми не можемо оминути таку важливу проблему, як формування
ціннісних орієнтацій особистості на основі розвитку спортивної культури. Виникає запитання: а які цінності,
ціннісні орієнтації пропагує розвиток спортивної культури підростаючого покоління? Чи пріоритетними є цінності,
які розвиває спортивна культура для конкретної особистості та суспільства загалом? Адже від детального
дослідження цього питання, у великій мірі, залежить значущість, пріоритетність розвитку саме спортивної культури
учнів і студентської молоді з поміж інших різновидів загальної культури особистості. Вирішення цієї проблеми
надасть змогу з’ясувати, наскільки важливим феноменом є спортивна культура для окремо взятої молодої людини та
суспільства взагалі.
Розкриття ціннісного змісту (контенту) спортивної культури є ще не достатньою, але необхідною умовою для
моделювання суб’єкта навчально-тренувальної та змагальної діяльності – носія цінностей, які розвиває спортивна
культура. Від дослідження ціннісних орієнтацій, яких набуває учень або ж студент у процесі розвитку спортивної
культури, залежить розробка технології розвитку спортивної культури особистості. Без з’ясування ціннісного
аспекту спортивної культури ми, апріорі, не можемо дати правильні відповіді на ряд інших запитань. Наприклад, які
форми організації освітнього процесу будуть ефективними для розвитку спортивної культури; який механізм,
методи та засоби, навчально-проблемне забезпечення потрібно використовувати для розвитку спортивної культури
молоді. По іншому кажучи, без розкриття проблеми цінностей в контексті спортивної культури, ми не маємо змоги
розробити необхідну (адекватну) методику її розвитку.
Ціннісні орієнтації – це продукт вибіркового засвоєння людиною загальновідомих життєвих цінностей, які
сформувались у суспільстві. Вибрана та засвоєна індивідом система цінностей визначає стимули її поведінки.
Ціннісні орієнтації посідають найвищу сходинку в системі саморегуляції поведінки людини в соціумі. Вибірковість і
ефективність ціннісних орієнтацій залежить від урахування особистісних потреб, бажань та інтересів. Тому, кожна
людина, враховуючи власні потреби та прагнення, здійснює управління своєю життєдіяльністю на основі власно
виробленої специфічної системи ціннісних орієнтацій, які, зрештою, мають загальнокультурну сутність. На основі
загальнокультурного походження особистісних ціннісних орієнтацій ми маємо можливість здійснювати необхідні
узагальнення [2].
Поняття особистісних цінностей – одне з центральних понять спортивної культури. Ціннісний концепт
спортивної культури, основним чином, відображається в тому, що її функція полягає в консолідації людських
спільнот (особливо учнівської та студентської молоді) навколо спільних особистісно-значущих ціннісних орієнтацій.
Спортивна культура, крізь спільні ціннісні орієнтації, здатна задовольняти потреби людських спільнот, а саме,
наприклад, потребу в комунікації, взаємодопомозі, дружбі, повазі, безпеці, свободі та ін.
Підходити до вирішення проблеми ціннісного спрямування спортивної культури необхідно з врахуванням
ціннісних орієнтацій, які побутують у сучасному суспільстві, відповідають загальноприйнятому вектору
життєдіяльності людини та суспільства в цілому, окрім цього характеризуються такими важливими поняттями, як
громадське суспільство, повага, честь, наполегливість, зібраність; якостями – орієнтація на досягнення конкретного
(запланованого) результату, віра у власні сили та здатність їх мобілізовувати, прагнення до досконалості, внутрішня
дисципліна, швидкість оцінки ситуації та швидкого прийняття найбільш оптимального рішення, високий рівень
стресостійкості та інше [4].
Як бачимо, спортивна культура є засобом розвитку ціннісної складової особистості. Більше того, спортивна
культура, крізь систему власних цінностей, безпосередньо впливає на формування полікультурності особистості. Це
пов’язано з тим, що серед цінностей, які формує спортивна культура, важливе місце посідають толерантність,
рівноправність, усвідомлення власної автентичності, готовність до конструктивної взаємодії та ін.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
КОЛИВАНЬ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
Герман Т.Й., здобувач вищої освіти
Галатюк Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Однією з актуальних проблем процесу навчання фізики є формування методологічних знань і відповідних
умінь як основи ключових пізнавальних компетентностей. У даному контексті особливої уваги заслуговують методи
моделювання і аналогії.
Моделювання – це дослідження об’єктів пізнання (реально існуючих предметів і явищ) за допомогою їхніх
моделей. Це стосується як процесу пізнання в науці, так і процесу пізнання у навчанні. Що розуміють під моделлю?
Модель є відображенням реального об’єкта дослідження. Під моделлю розуміють мислено уявлювану або
реалізовану матеріально систему, яка відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінити його так,
що її вивчення дозволяє отримати нову інформацію про цей об’єкт. Отже, модель знаходиться у певному відношенні
до іншої системи, яка називається оригіналом [3; 5; 6]. При цьому виконуються такі умови:
1. Умова відображення: між моделлю й оригіналом існує відношення подібності.
2. Умова репрезентації: модель у процесі наукового пізнання є замінником досліджуваного об'єкта.
3. Умова екстраполяції: вивчення моделі дозволяє одержати інформацію про оригінал.
Як вже зазначалося, існують моделі матеріальні та ідеальні. Наприклад, демонстраційна модель
чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння є матеріальною моделлю реального об’єкта. Ідеальні моделі існують
в уяві дослідника і можуть бути відтворені (матеріалізовані) у знаковій формі за допомогою малюнків, мови, формул
тощо. Вивчаючи реальний об’єкт (природне явище, процес) дослідник створює його ідеальну модель,
використовуючи відповідні поняття, графічні зображення, математичні символи, рівняння (формули) тощо. Фізичні
поняття, величини, закони є мовою фізичної теорії, за допомогою якої і створюється теоретична модель
досліджуваного об’єкта.
Як правило, в основі створення теоретичної моделі лежить математичне моделювання. Математичне
моделювання – це відображення причинно-наслідкових зв’язків і відповідних закономірностей протікання тих чи
інших фізичних явищ за допомогою системи рівнянь. Отже, теоретичний метод дослідження фізичного явища
полягає у побудові й аналізі його теоретичної, а отже, і математичної моделі.
У педагогічній літературі, присвяченій теорії і методиці розв’язування фізичних задач [1; 2; 3], показано, що
розв’язування задачі є процесом моделювання. Побудова адекватної теоретичної моделі фізичної ситуації, про яку
йдеться в задачі, є запорукою успішного розв’язку. Як правило, з таким завданням успішніше справиться той, хто
володіє узагальненою математичною моделлю і може на її основі скористатися відповідною аналогією.
Для прикладу можна навести прямі аналогії між вільними незатухаючими механічними й вільними
незатухаючими електромагнітними коливаннями. Де одне фізичне явище є аналогом для іншого, і навпаки.
Нагадаємо, що аналог (від грец. άνάλογος – відповідний) – це об’єкт вивчення, схожий (аналогічний) з певним
іншим об’єктом. В даному випадку рівняння, що описують одне із названих явищ, мають однакову структуру з
рівняннями, що описують інше фізичне явище. Тому між фізичними величинами, які характеризують дані явища,
можна встановити певну відповідність на основі спільної математичної моделі. Абстрактною математичною
моделлю цих явищ є диференціальне рівняння: x   - 2 x , одним із розв’язків якого є функція x = xm cos ωt , де x –
деякий параметр періодичного процесу.
Для вільних механічних коливань х – це координата тіла, при умові, що положення рівноваги співпадає з
початком координат; х0 – амплітуда; ω – циклічна частота коливань. Для вільних електромагнітних коливань х – це
заряд конденсатора (q); х0 – максимальне значення (амплітуда )заряду (qm); ω – циклічна частота коливань.
Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що аналогії між явищами можуть будуватися на основі спільної
математичної моделі. В свою чергу, ідеальна математична модель будується на основі аналізу, порівняння й
узагальнення теоретичних моделей окремо взятих фізичних явищ, що і буде продемонстровано нижче.
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Слід зауважити, що математична модель може бути різного рівня узагальнення. Наприклад, сукупність
рівнянь
F = -kx ,
k ,
a=x
m
x = xm cos ωt ,
k
m
складає математичну модель для вільних механічних коливань, де F– квазіпружна рівнодійна сила; k –
коефіцієнт пропорційності; m маса тіла, що коливається; ω – циклічна частота коливань.
У даному контексті зупинимося на застосуванні методів моделювання та аналогії під час вивчення вільних
незатухаючих електромагнітних коливань у профільному класі.
Слід зазначити, що вивчення вільних незатухаючих механічних коливань у курсі механіки 10 класу має
пропедевтичне значення. Застосування аналогії між механічними і електромагнітними коливаннями значно спрощує
вивчення останніх. Проте застосування аналогії на формальному рівні шляхом прямого співставлення фізичних
величин, що досить часто практикується, є причиною формального засвоєння матеріалу. Тому аналогія між
електромагнітними і механічними коливаннями має застосовуватися через теоретичне узагальнення останніх.
Результатом такого узагальнення має стати абстрактна математична модель гармонічних коливань.
Математичну модель гармонічних коливань отримують на основі розгляду коливань тіла на пружині (рис. 1),
застосовуючи прийоми абстрагування і узагальнення.
Учням відомо, що ці коливання є гармонічними. Залежність координат тіла від часу має вид:
(1)
x  A cos(t   0 ) ,
ω=

де ω - циклічна частота коливань,


k .
m

Запишемо другий закон Ньютона для руху тіла: ma  kx . Враховуючи, що прискорення a  x , отримаємо
рівняння:
k ,
або
(2)
x   2 x .
x   x
m

Акцентуємо увагу учнів на тому, що координата тіла x є функцією від часу. Ця функція є розв’язком
диференціального
рівняння (2),
в чому легко переконатися.
Абстрагуючись від конкретного змісту х (координати), наголошуємо:
F
якщо фізичне явище в системі описується рівнянням (2), то в ній
Х
відбуваються гармонічні коливання і деякий параметр х, який
характеризує систему є функцією від часу виду (1).
Використання даної математичної моделі дозволяє довести
О
гармонічність вільних незатухаючих електромагнітних коливань у
Рис. 1
коливальному контурі, вивести формулу для періоду коливань.
Враховуючи, що повна електромагнітна енергія вільних незатухаючих коливань в контурі зберігається:
q 2 Li 2

 const. ,
2C
2

(3)

диференціюємо рівняння (3). Так як q  i; q  i  , то отримаємо диференціальне рівняння:
q  

1 ,
q
LC

(4)

яке еквівалентне рівнянню (2). Отже, при вільних електромагнітних коливання заряд конденсатора
змінюється з часом за гармонічним законом у відповідності до рівняння (1):
(5)
q  q0 cos(t  0 ) ,
де ω - циклічна частота коливань,



1 . Відповідно період коливань:
LC

T  2 LC .

(6)

Практика свідчить, що учні, які володіють даною математичною моделлю на достатньо високому рівні
узагальнення, здатні успішно розв’язувати набагато ширше коло задач. Це не тільки задачі, в яких розглядаються
коливання тягарця на пружині або математичного маятника, але й інші ситуації наприклад: коливання поплавця на
поверхні води, коливання рідини в U-подібній трубці та ін.
Якщо оцінювати математичні моделі з точки зору діяльнісного підходу, то можна стверджувати, що вони є
орієнтувальною основою успішного розв’язування учнями широкого кола фізичних задач. Знання учнями
відповідних математичних моделей високого рівня узагальнення, а також вміння користуватися на їх основі методом
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аналогії є важливим структурним елементом методологічних знань, формування яких закріплено стандартом
фізичної освіти.
Отже, формування згаданих методологічних знань має здійснюватись таким шляхом: від конкретного до
загального, потім від загального до конкретно. Спочатку, в результаті аналізу, порівняння і узагальнення фізичних
явищ в процесі розв’язування конкретних фізичних задач будується спільна математична модель, на основі якої
потім знову ж розв’язуються конкретні фізичні задачі, аналізуються фізичні явища вже із застосуванням аналогій,
побудованих на основі даної математичної моделі.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Гмерніцька Л. Я., здобувач вищої освіти
Джеджера К.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
“Знання приходять у голову дитини через руки,
через працю, через взаємозв’язок з природою
та іншими людьми…”
В. О. Сухомлинський
Постійно зростаючі темпи науково-технічного розвитку, підвищення рівня якості життя населення
інтенсифікують процеси освоєння людиною природних ресурсів. Збереження «здоров’я» нашої планети за таких
умов є чи не найпершим і найголовнішим завданням сучасного суспільства. Освітнім завданням екології є створення
відповідного екологічного світозору і екологічної свідомості, виховання екологічної етики і культури людини,
надбання конкретних екологічних знань у сфері своєї майбутньої професійної діяльності [1]. Саме від екологічного
виховання населення нашої планети залежить збереження, відновлення та раціональне використання природніх
ресурсів. За таких умов формування цінностей і переконань збереження оточуючого природнього середовища є
одним із ключових завдань світової освітньої системи, а найефективнішим етапом екологічного виховання
підростаючого покоління є дошкільний вік.
Метою нашої статті є вивчення сучасних підходів екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Природа - це космопланетарна основа існування людини і абсолютна цінність для неї, тому в історії розвитку
педагогіки «природа» стає потужним засобом виховання, навчання та розвитку підростаючого покоління. Добре
відомі педагоги-класики (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, Дж.Дюї, Дж.Лок, Л.М.Толстой, В.А. Сухомлинський та
ін.), які вчили і виховували дітей «через природу», «на природі», «За допомогою природи», закладали основи
тонкого світовідчуття і розуміння законів правильної взаємодії з природою. Основи екологічного виховання
закладені видатними авторитетними педагогами, як бачимо, ще декілька століть тому назад. Теперішній етап
розвитку педагогічної науки має значно ширші можливості у вихованні екологічної культури дітей старшого
дошкільного віку, що пояснюється виникненням нових форм, методів та засобів навчання й виховання. Розглянемо
деякі з них.
Проблемі екологічної освіти та виховання присвятили свої роботи низка вітчизняних та зарубіжних
дослідників, зокрема Л. Білик, Л. Белялова, В. Вернадський, Н. Демешкант, Н. Єфименко, А Захлебний, І. Звєрєв, Л.
Лук’янова, В. Петрук, Н. Пустовіт; О. Пруцакова; Ю. Саунова, С. Совгіра, І. Суравегіна, В. Сухомлинський, Л.
Титаренко, О. Федоренко, С. Шмалєй та інші.
На думку В. Бліннікова, екологічне виховання повинно формуватись та реалізовуватись на засадах стратегії
сталого коеволюційного розвитку суспільства і природи. На порядку денному стоїть питання формування нового
екоцентричного типу екологічної свідомості [2, с.27]. Ефективність екологічного виховання дошкільників залежить
від створення і правильного використання розвивального екологічного середовища, а також від систематичної
роботи з дітьми. Їх розвиток і підвищення рівня екологічної вихованості можливий в результаті створення
технологій для всіх вікових груп і впровадження їх в педагогічний процес дошкільного навчального закладу [3, с. 1].
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Щодо практико-орієнтованих доробків, то варто відмітити таких науковців як: О. Проскура, Л. Кочина,
В. Кузьменко, Н. Кудикіна. Автори розділу програми екологічного розвитку дошкільників «Віконечко в природу»
якими створені і експериментально апробовані технології екологічного виховання дітей в кожній віковій групі
дитячого садка. Всі разом вони представляють собою методичну систему екологічного виховання дошкільників від
2-х до 7-ми років.
Оцінюючи міжнародний досвід провадження екологічного виховання відзначимо ряд ефективних, на нашу
думку, прикладів. У Швеції поширеною формою виховання дітей старшого дошкільного віку стали уроки у «Лісовій
школі» або школі «Муле», метою яких є ознайомлення дітей з особливостями природи рідного краю, її
неповторністю, унікальністю, формування уявлень про правильне, бережливе ставлення до природи та її збереження.
Екологічне виховання у таких школах проводиться засобами природи, розвитком умінь виживати у екстремальних
природніх умовах, раціонального ставлення до еко-ресурсів. Досвід «Лісових шкіл» активно переймають країни
сусіди (Швеція, Норвегія, Данія), Японія та Сінгапур. У Швеції з метою екологічного виховання дошкільників
активно апробовують так звані «Вуличні сади» - шматок природи в урбанізованому середовищі. Перебуваючи у
таких «садах» діти усвідомлюють неоціненну красу природи, її неповторність, необхідність бережного ставлення та
її збереження. У Китаї, де активно використовується педагогічна спадщина В. Сухомлинського, екологічне
виховання є однією із головних компонент національно-патріотичного виховання дошкільників. Виховання
забезпечується шляхом проведення екскурсій, походів із поєднанням поточної та підсумкової рефлексії, у ході якої в
учнів формуються чіткі уявлення про бережливе ставлення до природи та необхідність її збереження [4, с.144].
Варто відмітити важливий доробок із досліджуваної проблематики Л. Іщенко, яка дослідила наступність в
екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників. Автор визначила критерії сформованості
екологічної вихованості дітей 6-7 років та запропонувала авторську програму екологічного виховання для
дошкільних закладів та початкової школи [5]. З. Плохій та Н. Лисенко розглядають у своїх роботах екологічне
виховання дошкільників на матеріалі ознайомлення їх із тваринним світом [6, с. 2]. Велика кількість вітчизняних
дослідників констатують, що при ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою головним є
екологічний підхід (Н.Горопаха, Н.Лисенко, С.Ніколаєва, З.Плохій, О.Соцька та ін.). Процес формування
природничо-екологічної компетентності дитини-дошкільника деякі учені розглядають крізь призму середовищного
підходу [7]. Тобто основним лейтмотивом екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, у наукових
працях вітчизняних дослідників, є безпосередній контакт дитини з природою, а отже виховання проводиться за
ілюстативно-пояснювальним та в деякій мірі рефлексивним принципом.
Нестандартні підходи екологічного виховання пропонує О. Максимова, яка вважає за доцільне
організовувати його шляхом проведення уроків доброти, занять із драматизацією за художніми творами на
екологічну тематику, уроків-мислення серед природи, вікторин, конкурсів, екологічних експозицій, дидактичних
ігор, екологічних казок та екологічних проектів [8, с.49].
Оцінюючи проаналізований педагогічний та науковий досвід провадження екологічного виховання дітей
старшого дошкільного віку у ДНЗ можна задекларувати ряд наявних закономірностей: екологічне виховання є одним
із ключових пріоритетів світових освітніх систем; доцільним й оптимальним етапом екологічного виховання є
дошкільний вік; дієвим та ефективним підходом формування еколоічних цінностей є середовищне ознайомлення з
природою; екологічна вихованість оцінюється здатностями дошкільника цінувати природу й бережно ставитися до
неї.
Водночас, попри велику кількість досліджень у вказаному напрямі, не в повній мірі вивчені та апробовані
сучасні засоби, технологій та педагогічні підходи до екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, що і
буде покладено в основу наших подальших наукових пошуків.
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РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ
Гречун І. П., здобувач вищої освіти
Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем
духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо
мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити. Цим параметрам відповідають творчі якості людини, які
мають стати предметом цілеспрямованого виховання і розвитку.
Головною тезою системи освіти сьогодні є положення, за яким педагогічний процес ґрунтується на психології
розвитку дитини, а точкою відліку в оновленні змісту, форм і методів навчання та виховання є ідея цінності її як творця.
Вирішального значення набуває проблема виявлення та забезпечення сприятливих умов для особистісного становлення,
творчої самореалізації дитини, формування у неї активно-пізнавального, творчого ставлення до реального світу, уміння
успішно орієнтуватися в усьому розмаїтті предметів та явищ, озброєння способами діяльності, стратегіями мислення.
Значущість і актуальність проблеми розвитку дитячої словесної творчості, розкриття і максимальної реалізації
творчих здібностей кожної особистості підкреслюється у державних документах: Національній доктрині розвитку освіти
в Україні, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», Базовому компоненті дошкільної освіти
тощо.
Творчість – одна з найзмістовніших форм психічної активності. Її можна розглядати як універсальну здібність,
що забезпечує успіх різноманітної діяльності дітей [4].
Сучасні дослідники підкреслюють величезний вплив творчості на становлення повноцінної особистості,
здібностей дитини, її потреб та мотивів поведінки. Дошкільний вік визначається вченими як особливо сприятливий для
розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої (В. Бєлкіна, Н. Ветлугіна, Л. Виготський, Н. Георгян, В. Давидов,
О. Дронова, О. Запорожець, Д. Ельконін, В. Кудрявцев, В. Моляко, Н. Орланова, Т. Пироженко, В. Сухомлинський,
О. Ушакова та ін.) [2].
Мовленнєвотворча діяльність як складний вид творчої діяльності посідає особливе місце серед творчих проявів
дошкільників і потребує взаємодії різних психічних функцій. Проблема розвитку мовленнєвотворчої діяльності через
складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ дотична до педагогіки і психології, лінгвістики,
психолінгвістики та літературознавства.
Словесна творчість – вищий щабель мовленнєвотворчої діяльності – визначається багатьма вченими як один із
видів художньої творчості, що виникає під впливом творів мистецтва, а також вражень від навколишнього життя і
характеризується самодостатністю, знаходить втілення у створенні дітьми різних типів усних зв’язних висловлювань.
Словесна творчість ґрунтується на досягненнях, знаннях, досвіді дитини, які вона здобула у процесі навчання.
Для виникнення та активізації художніх проявів дітей необхідно створити сприятливі умови, занурити їх у світ
творчості, оточити необхідними художніми матеріалами, урізноманітнити художній, естетичний, емоційно-чуттєвий
досвід.
Одним із ефективних засобів розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку виступає казка – «епічне
оповідання чарівно-фантастичного, алегоричного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх
засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному відкриттю негативних образів, часто гротескному
зображенню їх взаємодії» [6, с. 87].
У фольклорному жанрі казка посідає почесне місце. Вона дозволяє дитині в особливій метафоричній формі
пізнати для себе специфічні дитячі теоретичні питання про світ, про добро і зло, вирішити проблему невизначеності,
(прогнозувати події, будувати власну поведінку на основі міфологічної картини світу) [5].
Зміст казки спонукає дітей до активної діяльності: погратися, вирізати, наклеїти, намалювати, прикрасити,
відтворити епізод казки за допомогою міміки і жестів. Активна діяльність дітей розвиває дрібну моторику руки, творчі
здібності.
Казкові тексти розширюють словниковий запас, допомагають правильно будувати діалоги, розвивають зв’язне
і логічне мовлення, збагачують його образність, емоційність. За допомогою казок широко використовуються видові та
родові узагальнювальні поняття, активізується словник дітей за допомогою іграшок, ілюстрацій.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень доводить, що казка є засобом багатовекторного впливу на
особистість дошкільника (М. Бахтін, А. Богуш, А. Бородич, Н. Ветлугіна, О. Запорожець, Н. Карпинська, М. Кисельова,
Є. Лукина, Л. Пеньєвська, Л. Рувінський, Л. Славина, Є. Фльорина, Н. А. Циванюк та ін.). Широко представлені в
літературі різні методики роботи з казкою (Т. Зінкевич-Євстигнєєва, О. Копилова, Я. Обухов, А. Пасічник, Н. Сакович,
Р. Ткач, Т. Травіна, Л. Фесюкова, Є. Чех та ін.) [1].
Метою дослідження було теоретичне обґрунтування та експериментальна апробація методики розвитку
словесної творчості дітей старшого дошкільного віку засобами казки.
Констатувальний етап експерименту передбачав з’ясування наявного рівня розвитку словесної творчості у
старших дошкільників. Було визначено критерії та показники словесної творчості дітей. Когнітивно-інформаційний
критерій характеризувався такими показниками: обізнаність з українськими народними та авторськими казками,
наявність знань про структурні компоненти казки, знання основних жанрових ознак казки. До показників креативномовленнєвого критерію належали: самостійність складання дітьми сюжетів казкових ситуацій; семантична гнучкість –
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здатність бачити об'єкт під новим кутом зору, знаходити можливості його нового використання, розширювати
функціональне застосування на практиці; креативність, зокрема свобода комбінування уявлень, готовність до
багатоваріантного розв’язання творчого завдання, оригінальність задуму. Відповідно до визначених критеріїв та

показників було підібрано експериментальні завдання.
На основі отриманих експериментальних даних було визначено три рівні розвитку словесної творчості у
старших дошкільників: високий, середній та низький.
Переважна більшість вихованців, на яких поширився експеримент (58,3% – в ЕГ і 73,9% – в КГ), виявили
середній рівень розвитку словесної творчості. 37,5% дітей експериментальної і 17,4% – контрольної груп знаходилися на
низькому рівні розвитку словесної творчості. Лише 4,2% дітей в експериментальній та 8,7% дітей в контрольній групах
виявили високий рівень розвитку словесної творчості.
Виходячи з результатів констатувального етапу, було визначено такі педагогічні умови розвитку словесної
творчості дітей старшого дошкільного віку: врахування вікових особливостей сприймання дітьми художніх творів,
зокрема казок; використання різних методів та прийомів роботи з казкою; особистісно-орієнтований підхід; позитивноемоційні стимули мовленнєвої активності дітей на занятті.
При побудові роботи з дітьми спиралися на дидактичні принципи: природовідповідності, всебічного розвитку
особистості, співробітництва, емоційної насиченості занять, виразності мовлення, творчої активності та самостійності.
На формувальному етапі розробили експериментальну методику розвитку словесної творчості старших
дошкільників засобами казки, яка складалася з трьох взаємопов'язаних етапів: когнітивно-збагачувального, мовленнєворепродуктивного та мовленнєво-креативного.
Перший етап – когнітивно-збагачувальний. Його метою було знайомлення дітей з текстами народних та
авторських казок (українських і зарубіжних), збагачення словника дітей образними виразами, текстами зачинів і
кінцівок, ознайомлення з жанровими ознаками казки. Зміст роботи: читання і розповідання казок, бесіда за змістом
прочитаного, порівняльний опис героїв казок, розповідь від першої особи – героя казки. Провідною формою роботи на
першому етапі експерименту були заняття з художньої літератури.
Безпосередня робота з казкою передбачала: виразне розповідання казки; дотримання «хвилинки тиші» для
емоційного переживання дітьми змісту казки; вільне коментування дітей, розповідання за змістом казки – словесні
інтерпретації пережитого сюжету; практична робота за змістом казки – малювання, аплікація, ліплення, художня праця,
створення колажів тощо.
Для ознайомлення дітей з казкою як літературним жанром було використано так званий «казковий будинок».
Частини будинку асоціювали зі структурними елементами казки, де фундамент – це зачин казки, те, що спричиняє
подальші події. Стіни – основна частина, розвиток дії. Дах – це кульмінація, найважливіший момент. Димохід (комин) –
це закінчення, логічне завершення казки.
Використання «казкового будинку» сприяло легшому запам’ятовуванню сюжету та допомагало дітям під час
переказу. Для закріплення матеріалу діти малювали власні будинки і на їх основі вигадували нове закінчення до казки.
Метою другого, мовленнєво-репродуктивного етапу було стимулювання дітей до відтворення змісту казок,
переказу розповіді. Цьому сприяло проведення системи ігор за змістом казок та ігрових мовленнєвих вправ, основною
метою яких було стимулювання дітей до відтворення змісту казок.
Для розвитку асоціативного мислення та пам’яті дошкільників нами були використані прийоми мнемотехніки,
ефективність застосування яких полягала в спрощенні процесу запам’ятовування, збільшенні обсягу пам’яті завдяки
упорядкуванню інформації у вигляді комплексних візуальних образів. Оскільки в дітей дошкільного віку переважає
наочно-образна пам’ять, процес запам’ятовування та відтворення сюжету казок з використанням мнемотаблиць
відбувався значно легше, а отримані знання засвоювалися на тривалий період часу.
Провідною педагогічною умовою на цьому етапі дослідження була визначена максимальна мовленнєва
активність дітей.
Третій, мовленнєво-креативний етап дослідження передбачав активізацію творчих проявів дітей шляхом зміни
сюжетів знайомих казок. Його мета – самостійне створення дошкільниками творчих розповідей за казковими сюжетами,
створення ігрових казкових ситуацій.
Педагогічними умовами на цьому етапі експерименту виступили: максимальна мовленнєва активність дітей,
стимулювання творчого мовленнєвого самовираження і створення ситуацій успіху.
Серед методів роботи з казкою використовували: придумування продовження казки, зміну кінцівки, спільне
розв'язання проблемного питання, поставленого до казки, зміну ситуацій у знайомих казках, зміну характерів
персонажів казки, складання казки з персонажами з інших казок, складання казок про фантастичні країни [7].
Мовленнєво-креативний етап дослідження стимулював творче мовленнєве самовираження старших
дошкільників.
Таким чином, розроблена експериментальна методика, яка передбачала систематичне використання
різноманітних методів та прийомів роботи з казкою у певній дидактичній послідовності, викликала позитивні зрушення
у розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ЯК ВАЖЛИВА
УМОВА РОЗВИТКУ ВИХОВАНОСТІ
Гринькова Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Борей Віта Іванівна, здобувач вищої освіти
Токарська Юлія Анатоліївна, здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах реформацій сучасного українського суспільства, переходу до нових стандартів освіти і
виховання підростаючого покоління, загострення суспільних відносин, наразі стає актуальним пошук нових шляхів
удосконалення виховного процесу в контексті формування ціннісного ставлення школярів до оточуючого світу.
Перщочергове значення у вирішенні цієї проблеми належить загальноосвітнім та позашкільним навчальним
закладам, які здатні швидко реагувати на суспільні запити, інтереси та потреби молоді, вимоги держави, щодо освіти
і виховання особистості, а також мають передумови для підвищення ефективності виховного процесу з метою
формування вихованості учнів.
У Законі України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», Концепції національного виховання, у
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначено, що одним із пріоритетних напрямів
реформування виховної системи в сучасному освітньому закладі є утвердження загальнолюдських принципів та
цінностей [2;4;5;6]. Таким чином, бачимо, що саме моральне виховання займає одне з головних місць у виховній
системі підростаючого покоління. Результатом виховної роботи педагога має стати моральна вихованість школярів.
Питання морального розвитку та формування ціннісного ставлення школярів до навколишнього світу стало
предметом ряду досліджень. Зокрема, психологічні механізми та закономірності морального виховання учнів
розкрито в дослідженнях психологів: І.Беха, Т.Ващенко, М.Іванчук, Ю.Приходько та ін.
Проблему формування ціннісного ставлення, культури поведінки школярів на основі загальнолюдських
моральних цінностей на сучасному етапі вивчали Л.Бондар, С.Волкова, Г.Іванова, В.Караковський, В.Кукушин,
Н.Мойсеюк, В.Перепелиця, П.Щербань.
Національний аспект в розвитку теорії морального виховання охарактеризовано Г.Ващенком,
О.Вишневським, В.Кузем, М.Стельмаховичем, Ю.Руденком. Технологічний підхід у навчально-виховному процесі
обґрунтовано Л.Маленковою, О.Пєхотою, Л.Шульгою. Особистісно орієнтований підхід в організації виховної
роботи школярів досліджували І.Бех, О.Бондаревська, В.Бучківська, К.Чорна, І.Якіманська.
Отож, визначена проблема частково представлена в наукових дослідженнях та публікаціях, саме тому
констатуємо необхідність висвітлення її теоретичних аспектів та виділення перспективних завдань діяльності
навчальних закладів.
Від розв’язання проблем виховання молодого покоління значною мірою залежить майбутнє української
нації. Виховання, насамперед, спрямоване на засвоєння системи суспільних цінностей, норм, правил, на становлення
духовно збагаченого громадянина, здатного відстоювати інтереси своєї держави. Одним із пріоритетних напрямів
сучасної виховної системи є моральне виховання, яке розглядається нами у двох аспектах: по-перше, це суспільне
явище, яке зумовлюється національними особливостями та підпорядковується принципам та законам суспільного
розвитку, по-друге, визначається можливостями та інтересами кожної особистості зокрема, що передбачає
врахування індивідуальних особливостей школярів та специфіки навчальних закладів.
Нині є неоднозначність поглядів на зміст виховного процесу та
його складові, що доводить
багатоаспектність окресленого питання в умовах педагогічного процесу закладів освіти. Зокрема, термін “моральне
виховання” тлумачиться неоднозначно: “процес формуванням принципів загальнолюдської моралі” (Н.Волкова);
“процес становлення системи моральних цінностей” (Г.Іванова, В.Кукушин); “корекція поведінки, виправлення
бажань i почуттів, культивування чеснот на рiвнi мотивів діяльності” (Карагодін В.М.); “цілеспрямований процес
організації та стимулювання різнобічної діяльності учнів, їх спілкування” (О.Скрипченко).
Таким чином моральне виховання означає процес і результат цілеспрямованої виховної діяльності педагога,
яка передбачає формування моральних якостей, адекватної моральної поведінки та вчинків школярів у
різноманітних життєвих ситуаціях. Метою виховної роботи є формування громадянських якостей, позитивного
ставлення до Батьківщини, родини, культури, звичаїв, традицій та обрядів українського та інших народів. Моральне
виховання враховує національних характер, звичаї, традиції українського народу, ґрунтується на системі моральних
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якостей та цінностей, які засвоюються особистістю з ранього віку і визначають її моральну діяльність, моральну
поведінку та сформованість ціннісного ставлення до оточуючих у майбутньому [6].
Теоретико-методологічною основою морального виховання є система уявлень про “мораль”, “моральність”.
Мораль – це система принципів, ідей, законів і правил поведінки, які регулюють гуманні стосунки між людьми і
лежать в основі побудови суспільних відносин (за В. Малаховим). Таким чином, мораль виступає особливою
формою регулювання суспільних відносин, як в межах окремого суспільства, так і в міжсоціальних стосунках, а
також визначає ставлення особистості до оточуючого соціального і матеріального середовища.
Мораль означає також систему цінностей та ідеалів, які відображають рівень розвитку окремої особистості
і суспільства вцілому. Актуальним в контексті нашого дослідження є етична категорія “моральність”, яка в
широкому розумінні є синонімом “моралі” і, водночас, ядром та показником розвитку кожного індивіда. Як сутність
моралі, вона визначає особливості світогляду, поведінки особистості та результати її діяльності.
Психологи, С.Анісімов, І.Бех, Л.Божович, О.Скрипченко, Л.Долинська, вивчили моральність крізь призму
системи психічних процесів і зазначили, що саме вона є важливим чинником регулювання власної поведінки
особистості [1].
Врахування особливостей морального розвитку школярів є визначальним в організації виховної роботи в
контексті формування ціннісного ставлення до навколишнього світу. Учні шкільного віку, за трактуванням
Л.Кольберга, знаходяться на конвенційному та постконвенційному (принципіальний, або автономний) рівнях
морального розвитку. Так, постконвенційний рівень характеризується тим, що учні намагаються з’ясувати та
встановити для себе універсальні моральні цінності, у свєму ставленні до навколишнього світу орієнтуються на
універсальні загальнолюдські етичні принципи справедливості, добра, взаємності, рівності.
Важливою умовою ефективності виховної роботи у контексті морального становлення є прогнозування
результату виховного впливу, тобто моральної вихованості учнів. Під моральною вихованістю ми розуміємо певну
властивість особистості, яка визначається наявністю і ступенем сформованості комплексу моральних якостей, що
відображають розвиток особистісних характеристик, ставлень до оточуючого середовища а також моральної
поведінки [3, с. 174].
Одним із важливих критеріїв моральної вихованості школярів є мотиваційно-ціннісний, який передбачає
наявність системи мотивацій для здійснення позитивних вчинків, а також сформованість ціннісного ставлення до
навколишнього світу, яке в свою чергу охоплює наступні напрями (із врахуванням рівнів вихованості: високий,
достатній, середній, низький):
1. Ставлення до себе:
─ адекватна самооцінка: бачення власних переваг та недоліків, готовність працювати над вирішенням
проблем самовиховання, самовдосконалення;
─ школяр може не помічати своїх недоліків, але готовий виправитися;
─ занижена самооцінка: зневіра у власні сили, у можливість добрих відносин з оточуючими, постійне
невдоволення собою;
─ завищена самооцінка: відсутнє вміння працювати над власними проблемами, впевненість у власній
перевазі.
1. Ставлення до друзів, однолітків:
─ вміє розуміти та співчувати, готовий допомогти, проявляє терпимість до недоліків інших;
─ здатність пожертвувати своїми переконаннями, інтересами заради друга;
─ підозріле ставлення до однолітків, ставлення неадекватне у залежності від обставин: можливе
підлещування перед сильнішим і жорстокість по відношенню до слабшого;
─ інтерес до однолітка виникає в тому випадку, якщо від нього може бути якась користь.
2. Ставлення до старших (батьків, вчителів) та незнайомих людей:
─ з повагою і довірою ставиться до старших та оточуючих людей незалежно від обставин;
─ поважає батьків, вчителів;
─ довіряє лише обмеженому колу дорослих, до незнайомих ставиться із підозрою;
─ дорослі викликають почуття небезпеки, а тому нікому не довіряє і проявляє агресію по відношенню до
знайомих та незнайомих людей.
3. Ставлення до праці та громадських доручень:
─ із задоволенням займається не лише улюбленою гуртковою діяльністю, а й без вагання виконує
запропоноване громадське доручення, допомагає батькам;
─ включається в діяльність, оскільки подобається сам процес виготовлення чогось красивого;
─ працює, оскільки хоче зробити приємне оточуючим;
─ школяр робить лише те, що йому хочеться, “небажану” роботу виконує лише за винагороду.
4. Ставлення до природи:
─ проявляє любов та повагу до природи, активно піклується про її збереження, відчуває єдність з
природою;
─ любить природнє оточення, піклується про нього, але не розуміє ролі людини у його перетворенні;
─ усвідомлює важливість природи, однак не завжди включається у природоохоронну діяльність;
─ ставлення учня до природніх надбань переважно споживацьке, не усвідомлює значення охорони
природних надбань.
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Здійснення виховної роботи з метою формування адекватного ставлення до навколишнього світу можливе
за умови врахування комплексного підходу, який передбачає створення особливого середовища, що є передумовою
розвитку здатності до естетичного освоєння дійсності. Тобто, важливою є не лише кількість сформованих вмінь і
навичок взаємодії, а й їх якісна характеристика, яка виявляється, як у розвитку всіх компонентів естетичної
свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в активізації перетворюючої
діяльності в мистецтві, праці, побуті людських взаєминах. Формування у школярів естетичної культури сприятиме
виробленню в них дієвих критеріїв естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного в
стосунки з оточуючими.
Таким чином зазначимо, що формування ціннісного ставлення старшокласників до навколишнього світу в
умовах освітнього закладу є не лише завданням морального виховання, а й невід’ємною складовою його змісту,
важливим показником результативності виховної роботи в навчальних закладах, що передбачає водночас естетичне
забарвлення поведінкових проявів школярів.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Груша В., здобувач вищої освіти
Козлюк О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Однією з провідних в останні роки стала ідея валеологізації освіти, згідно з якою здоров'я дітей розглядається
як пріоритетна цінність, мета, необхідна умова і результат успішного педагогічного процесу. Відповідно до
визначення ВООЗ, «здоров'я є не тільки біологічною, а й соціальною категорією». Серед багатьох напрямів освітньої
роботи в закладах дошкільної освіти все більшої актуальності набуває валеологічне виховання. Його значення
обумовлюється чисельними проблеми зі здоров'ям підростаючого покоління і необхідністю пропагування здорового
способу життя, тобто забезпечити формування здоров’язбережувальної компетентності, на що вказується в Базовому
компоненті дошкільної освіти в Україні [1].
Охорона і зміцнення здоров'я підростаючого покоління включає в себе розв’язання таких проблем, як методи
корекції психофізіологічних відхилень, стійкості психіки (В. Аршавський, В. Кащенко, Ю. Ландишев, В. Ротенберг і
ін.), Гігієна статі як необхідний аспект формування уявлень про здоровий спосіб життя (С. Голод, Л. Каплан І. Кон
та ін.), проблеми психологічного здоров'я дитини дошкільного віку (Л. Абрамян, Т. Андрющенко, О. Богініч,
А. Богуш, Б. Братусь, І. Дубровіна, А. Захаров, Д. Ельконін. А. Кошелєва, Л. Лохвицька, Т. Піроженко, О. Хухлаєва).
Питання валеологічної освіти, педагогічних впливів з метою формування здоров'я дошкільників, збереження його та
укріплення активно вивчаються дослідниками в таких напрямах: оздоровлення в умовах освітнього закладу
(Т. Андрющенко,Н. Гонтаровська, Л. Лохвицька), організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів у режимі роботи ЗДО, інтегрований підхід до виховання у дошкільників здорового способу життя
(С. Кондратюк, О. Максимова), педагогічні аспекти формування здорового способу життя у дошкільників, які
проживають у зоні підвищеної радіоактивності (Ю. Цюпак).
Розв’язання проблем валеологічного виховання можливе лише за умови зміни поведінки людини,
формування у підростаючих поколінь ціннісного ставлення до власного здоров'я. Саме від вихователів закладів
дошкільної освіти значною мірою залежить досягнення головної мети валеологічної освіти – допомогти дитині
вирости міцною і здоровим, дати можливість зрозуміти, що здоров'я головна цінність життя людини. Валеологізації
педагогічного процесу в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити освітній процес на єдності
вимог до охорони здоров'я, фізичного і загального розвитку дитини.
У відповідності з цим, постає проблема пошуку ефективних шляхів для реалізації валеологічного виховання.
На нашу думу, одним з таких шляхів може бути інтегрований підхід до валеологічного виховання (інтеграція
валеологічної освіти). Це викликано специфікою самої валеологічної освіти, яка має міждисциплінарний характер і
повинна розглядатися під різними кутами зору.
Знання та вміння малюка турбуватися про себе, про своє здоров’я безпосередньо пов’язані зі знаннями про
оточуючий світ, зокрема про соціум. У дошкільному закладі валеологія є інтегрованою системою знань (наукових та
позанаукових), які викреслюються з таких освітніх ліній “Особистість дитини”, „Дитина в соціумі” „Дитина в
природному довкілля” [1].
Як слушно зауважує О. Максимова, у своїй сукупності базові знання інтегративних видів діяльності дітей
дають можливість формувати елементи цілісної наукової картини світу. Ознайомлення дітей з навколишнім та
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валеологічне виховання дітей передбачає реалізацію однакових завдань, а саме: розуміти взаємозалежність людини
(дитини) і природи, використовувати знання на практиці (з метою оздоровлення); регулювати своє життя і стан
здоров’я в залежності від пори року, погодних умов, клімату; виконувати правила поведінки у природі; захищати
природні об’єкти від забруднення та захворювань; відрізняти корисні рослини від шкідливих і забороняти своїм
товаришам та дорослим користуватися ними; розуміти користь всіх видів праці для здоров’я людей і дітей,
допомагати дорослим, жаліти їх; брати участь у побутовій праці дорослих (в родині, дитсадку), разом з ними
створювати умови для життя; не хвилювати батьків, вихователів та інших людей своєю негативною поведінкою;
додержуватися правил етичної поведінки при спілкуванні з дорослими, дітьми різної статі, поважати їх;
дотримуватися правил поведінки, обрядових ритуалів при участі в народних оздоровчих святах; поважати оздоровчі
традиції української родини, при бажанні використовувати; в ігровій, трудовій, навчальній діяльності
використовувати прислів’я, загадки, приказки про здоров’я, розуміти їх зміст; розуміти доцільність для здоров’я
архітектури українського життя, користь одягу, посуду, їжі, проявляти бажання харчуватися стравами національної
кухні, вдягатися в одяг з натуральних тканин. Малюки повинні не забувати, що вони – діти природи, і ставитися до
неї шанобливо й доброзичливо [2, с. 23-24].
Отже, у практиці дошкільної освіти склалися різноманітного поєднання матеріалу з валеологічного
виховання з різними розділами освітніх програм. Інтегрований підхід до валеологічного виховання дозволяє зробити
освітній процес більш цікавим через введення нетрадиційного змісту і поєднання різних методів. Інтеграція дає
можливість вихователю творчо перерозподілити час для засвоєння програми з чи інших освітніх ліній, логічно
об'єднуючи їх. Велике значення за такого підходу має урізноманітнення діяльності дітей. Інтеграція надзвичайно
важлива для впровадження принципу міждисциплінарного підходу у реалізації завдань валеологічного виховання.
Формування усвідомленого, ціннісного ставлення до свого здоров'я повинно пронизувати всю роботу дошкільного
закладу.
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Одне з головних завдань мовленнєвого розвитку дошкільників – формування зв’язного монологічного
мовлення. Важливим методом розвитку монологічного мовлення дітей є описова розповідь.
Становлення, розвиток і формування зв’язного мовлення дошкільників було предметом дослідження
вчених різних галузей: психологів (Л. Виготський, О. Лурія, Г. Леушина, С. Рубінштейн та ін.), психолінгвістів (Т.
Ладиженська та ін.), педагогів (В. Захарченко, А. Зрожевська та ін.), лінгводидактів (А. Богуш, Л. Фесенко та ін.).
У психолого-педагогічній літературі опис визначається як висловлювання, що має певну структуру і
складається із зображення (розкриття) ознак об’єкта, викладених у певній послідовності [1; 4].
Виділяють кілька різновидів опису, зокрема: натюрморт, пейзаж, портрет, інтер’єр, характеристика, опис
дії. Використання в мовленні всіх цих різновидів опису збагачує мовлення в цілому, надає йому виразності,
образності, достеменності [2].
Щоб опис був повноцінним, дитина має володіти, по-перше, моделлю його побудови, а по-друге – засобами
її наповнення.
Опису притаманні основні характеристики зв’язного розгорнутого висловлювання: тематична та
структурна єдність, адекватність змісту поставленому комунікативному завданню, довільність, плановість і
контекстність викладу, логічна завершеність, граматична зв’язність.
Oсобливості описового мовлення дітей:
 відсутність (повна чи часткова) у мовленні дітей логіко-синтаксичних зв’язків;
 підміна описових характеристик;
 вживання надмірної кількості однотипних конструкцій (найчастіше прості непоширені, рідше поширені
речення);
 найчастіше на прохання описати певний об’єкт, дитина називає перші-ліпші його зовнішні ознаки;
 майже не використовують описові прислівники для характеристики дії;
 рідко вживають означення при додатках, адже не можуть вчасно вибудувати цю конструкцію подумки і
зв’язано викласти на словах;
 майже не вживаються дітьми для опису номінативні та безособові речення;
 майже не відображаються в мовленні дітей відношення належності, суб’єктивності та означальності, що
виражаються граматичним зв’язком керування;
 часто дитина не спроможна дібрати необхідні слова для описування об’єкта та підміняє їх жестикуляцією
та мімікою;
 недостатнє використання у складносурядних реченнях сполучників «а» та «але». Найчастіше замінюють їх
сполучником «і» [5].
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Опис предмета або явища створює цілісне уявлення про їх ознаки, якості, властивості, дії. Усі речення
описової розповіді мають якомога повніше, яскравіше, точніше відповісти на запитання, яким є предмет.
Основний зміст опису – виділення ознак об’єкта і словесне відображення їх
Опис характеризується фіксацією зорових спостережень та об’єктивним викладом, що досягається
використанням численних прикметників, іменників-означень тощо.
Дошкільники мають можливість під час різних видів діяльності познайомитися з різними видами опису: в
художньо-мовленнвій діяльності (під час сприймання літературного твору) – з художнім описом, в якому предмет
репрезентовано за допомогою художніх засобів; у пошуково-експериментальній – з елементами наукового опису [3].
З метою розвитку описового мовлення дошкільників доцільно використовувати групи методів навчання:
методи сприйняття та осмислення значень в описових словосполученнях та реченнях; методи збагачення мовлення
словосполученнями та реченнями; методи активізації (побудови) дитячих висловлювань (репродуктивні методи
(переказ прослуханого опису, побудова опису за аналогією); творчі методи (за допомогою вихователя, самостійно)).
Отже, описова розповідь є ефективним методом розвитку зв’язного монологічного мовлення дошкільників.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Гулюк Т. Ф., здобувач вищої освіти
Стельмашук Ж. Г., кандидат педагогічих наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблема шкільної дисципліни та виховання дисциплінованості особистості не втрачала своєї актуальності
ніколи. Її розуміння та реалізація завжди залежали від суспільно-політичних, економічних та соціокультурних
чинників, зокрема і тенденцій розвитку освіти.
На сучасному етапі переосмислення підходів до виховання дисциплінованості як морально-вольової якості
особистості зумовлено суспільно-політичними викликами у суспільстві, прийняттям Концепції Нової української
школи (2016), у якій йдеться про потребу виховання «цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до
критичного мислення; патріота, з активною громадянською позицією, який діє згідно з морально-етичними
принципами і здатний приймати відповідальні рішення» [3].
На думку відомого російського психолога Є. Ільїна, «дисциплінованість має моральне забарвлення і
відображає ставлення людини до загальноприйнятих норм поведінки»…. Дисциплінована поведінка веде до
формування дисциплінованості як риси особистості, в основі якої – потреба і вміння керувати своєю поведінкою
відповідно до поставлених завдань. Психологічною основою дисциплінованості є звичка стримувати власні бажання,
підкорювати свою поведінку необхідності» [2, с. 162-163].
С. Гончаренко зазначав: «Дисциплінованість – якість особистості, яка включає звичку до дисципліни,
витримку, внутрішню організованість, відповідальність, готовність і звичку підкорятися власним цілям
(самодисципліна) і соціальним установкам. Виховання дисциплінованості як однієї з моральних рис особистості
включає: усвідомлення учнями норм і правил дисципліни; виховання навичок і звичок дисциплінованої поведінки;
організацію їхньої щоденної практичної дисциплінованої поведінки (чіткий режим і педагогічно грамотна
організація навчання, праці, дозвілля); формування вольових рис« [1, с.126].
Проактивний підхід до дисципліни та упровадження правил відповідно до Концепції Нової української
школи стали орієнтиром у вихованні дисциплінованості. Особливістю нового підходу є те, що правила як позитивні
висловлювання окреслюють принципи поведінки учнів у класі і створюються спільно вчителем з учнями, а про
дисципліну можна говорити за умови взаємоповаги та піклування учнів і вчителя один про одного, відповідального
ставлення до завдань та речей.
Однак знання і дотримання норм і правил дисципліни не гарантує виховання дисциплінованості як риси
особистості.
Вважаємо, що виховання дисциплінованості як морально-вольової та водночас соціальної якості
особистості у закладах середньої освіти повинно ґрунтуватися на таких підходах: особистісно орієнтований,
діяльнісний, аксіологічний та системний.
Виховання дисциплінованості на засадах особистісно орієнтованого підходу передбачає, що у центрі
освітнього процесу знаходиться дитина, яка є самостійним суб’єктом, здатним діяти за власним вибором,
бажаннями, переконаннями. Вона стає активним учасником виховного процесу, здатним істотно впливати на нього,
перебудовувати його згідно з власними потребами та інтересами саморозвитку. Виходячи з цього, виховання
дисциплінованості здійснюється як процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії, заснований на діалозі, обміні думками,
співробітництві її учасників. Важливо, аби дитина усвідомлювала і відчувала, що має права і свободи, що вона є
суб’єктом власного розвитку і становлення, усвідомлювала відповідальність перед собою та іншими.

Матеріали XІ Міжнародної науково–практичної конференції

56

Спрямованість всіх педагогічних заходів на організацію інтенсивної спільної виховної гуманістичної
діяльності, що породжує соціальні відносини між учасниками освітнього процесу закладу середньої освіти, у яких
формуються і розвиваються навички і вміння моральної поведінки, навички і звички дисциплінованої поведінки –
сутність діяльнісного підходу до виховання дисциплінованості як морально-вольової якості особистості. Адже про
дисциплінованість можна говорити лише за умови, коли учень не лише знає норми та правила поведінки, а й
дотримується їх у будь-якій ситуації за власними переконаннями.
Аксіологічний підхід спрямований на створення умов для формування кращих якостей і здібностей дитини;
повагу до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, прояв довіри до неї; людяність у ставленні вчителів,
батьків до дитини; демократизацію взаємин. Відтак, орієнтування на дитину як головну цінність дає можливість
підпорядкувати зміст, форми і методи виховання дисциплінованості особистості такому ставленню до неї.
При системному підході процес виховання дисциплінованості особистості розглядається як сукупність
таких взаємопов’язаних компонентів: мети; педагогічних умов; об’єктів і суб’єктів цього процесу; змісту виховання
дисциплінованості; етапів; принципів та методів; оцінки та корекції результатів виховання дисциплінованості;
взаємозв’язків між названими компонентами.
Отже, результативність виховання дисциплінованості як морально-вольової якості особистості залежить
від реалізації розглянутих нами підходів до її формування.
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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
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Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
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Система освіти в Україні також зазнає істотних змін, пов’язаних із суспільно-політичним життям. Реформи
відбуваються в усіх ланках освіти, зокрема, в дошкільній. Основна мета освіти – виховання гармонійної, всебічно
розвиненої особистості. Серед провідних засобів реалізації поставлених завдань слід виділити збагачення, активізацію й
уточнення лексичного запасу дитини. Кінцевим результатом такого навчання в дошкільному закладі є формування
культури мовлення і спілкування дітей.
Розв’язання проблеми розвитку мовлення молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення
(ЗНМ) має особливе значення, тому що ця патологія позначається на формуванні всього психічного життя дитини.
Під впливом мовленнєвого дефекту часто виникає низка вторинних відхилень, які утворюють картину аномального
розвитку дитини в цілому. Специфіка ЗНМ полягає в системному порушенні всіх сторін і форм мовлення.
Найістотніші вади виявляються під час засвоєння й застосування дітьми лексики та граматики рідної мови на
практичному рівні. У їхніх висловлюваннях спостерігається недосконалість змістових та формальних характеристик
мовлення. Учені Н. Гаврилова, Р. Лалаєва, Р. Лєвіна, В. Тищенко, Є. Соботович, В. Тарасун, Т. Філічева,
М. Шеремет та інші звертають увагу на те, що в дітей із загальним недорозвиненням мовлення сюжети бідні й
неоригінальні, порушено структуру повідомлення, спостерігається обмеженість у використанні стилістичних
засобів. У науково-методичній літературі існує кілька тлумачень образного мовлення і образності як якості мовлення (
М. Пентилюк, Ю. Руденко та інші). Образне мовлення – це мовлення, що характеризується яскравістю, багатством мовних
засобів виразності. До лексичних засобів образності належать тропи (епітети, порівняння, метафори, метонімії, синекдоха,
гіпербола, уособлення), синоніми, антоніми, емоційно-оцінна лексика, фразеологізми, образні порівняння тощо. В
образному мовленні лексичне значення слова визначається другорядними ознаками, конотативним значенням, тобто
вторинним семантичним забарвленням. Під час утворення вторинної номінації відбувається актуалізація і розвиток
початкового базового концепту, який формується в результаті процесу переробки і впорядкування мовленнєвого
досвіду. Основним знаряддям розвитку системи лексичних значень, як відзначають Л. Виготський, Н. Жинкін,
О. Леонтьєв, О. Лурія, є мислення. В основі розуміння і вживання образних засобів мови лежить ряд механізмів:
метафоризація, інференція, генералізація, смислові заміни, мовний контроль.
Формування образного мовлення визначається цілою низкою умов: тренуванням мовленнєвих навичок,
спрямованістю на розуміння виразних можливостей мови, розвитком спеціальної мовленнєвої інтенції,
накопиченням досвіду використання мовних засобів, розвитком когнітивних аспектів семантики мовних одиниць.
Молодшим школярам доступне вживання низки образних засобів: спочатку засвоюються прості форми образного
мовлення, потім – стійкі поєднання слів, що володіють високим ступенем метафоризації. Виховання інтересу до
мовного багатства, розвиток вміння використовувати у власному мовленні різноманітні виразні засоби сприяють
збагаченню мовлення, яке стає виразним, яскравим, живим [3, с. 12]. У дослідженнях багатьох фахівців (Г. Бабіна,
B. Воробйова, Ю. Гаркуша, Т. Захарова, Є. Карпушкіна, Р. Лалаєва, Р. Левіна, Н. Січкарчук, Т. Туманова, Т.
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Філічева, С. Шаховська, М. Шеремет) звертається увага на утруднення у засвоєнні дошкільниками із ЗНМ
експресивних мовних засобів. Сприйняття образних засобів дітьми відображає хід пізнавальної діяльності людини:
виявлення в навколишньому світі схожих речей; процесів, перенесення значення за схожістю з одного явища на
інше; вираз емоцій, оцінки, суб'єктивного погляду на світ. Усвідомлення молодшими школярами переносного
значення слова обумовлено загальними закономірностями засвоєння дітьми значень слів.
Порівняно з дітьми з нормальним мовленнєвим розвитком у більшості школярів із III рівнем загального
недорозвинення мовлення не сформовані навики використання та розуміння образної лексики. Діти не розуміють і не
користуються лексико-семантичними засобами образності: словами з переносним значенням, багатозначними словами,
синонімами, епітетами, метафорами, порівняннями; у розвитку синтаксичних засобів спостерігаються порушення
розуміння та труднощі використання малих форм народної творчості (прислів'їв, приказок, загадок, фразеологізмів тощо).
У дітей із порушеним мовленнєвим розвитком конкретність мислення обмежує можливості розуміння змісту
метафоричного виразу. Сприймаючи переносне значення слова, вони звужують його зміст. Образне мовлення дітей III
рівня ЗНМ може слугувати засобом спілкування лише в певних умовах, що вимагають постійної допомоги і
спонукання у формі додаткових запитань, підказок, оцінних і заохочувальних суджень. Формування мовлення у
дітей із ЗНМ значно відстає від вікової норми і потребує спеціально організованого навчанням для його формування
та розвитку. Сучасна методика корекційно-логопедичної роботи при ЗНМ спрямована на інтенсивний розвиток
процесу розуміння зверненого мовлення, формування здатності його наслідування, збільшення кількості слів в
активному словнику, ускладнення змісту та структури складових мовленнєвої діяльності.
Отже, виявлені проблеми в науково-теоретичних засадах формування образного мовлення в корекційнорозвивальному навчанні молодших школярів із ЗНМ зумовили необхідність розробки експериментальної методики
його формування.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГОР-ГОЛОВОЛОМОК У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Давидюк Т.В., здобувач вищої освіти
Козлюк О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Необхідною умовою якісного оновлення суспільства є примноження інтелектуального потенціалу нації. В
умовах розвитку інформаційних технологій найбільш актуальною постає проблема людини, яка вміє міркувати, думати,
знаходиться у постійному пошуку, вміє приймати нестандартні рішення, керуючись логікою доведення. У зв’язку з цим
особливої актуальності набувають вимоги до розумового розвитку та виховання підростаючого покоління.
Сучасна педагогічна і методична література пропонує вихователям різноманітні підходи, методики,
технології, методи, засоби, що стимулюють інтелектуальний розвиток дошкільників. На нашу думку, одним з
ефективних засобів є ігри-головоломки, які допомагають виховувати у дітей пізнавальний інтерес, здатність до
дослідницького і творчого пошуку, бажання і вміння вчитися. Такі ігри викликають значний інтерес у дітей.
Існує чимало досліджень присвячених ролі і місцю гри, у тому числі ігор-головоломок, в інтелектуальному
розвитку дошкільників через. Роль ігор в організації освітнього процесу закладі дошкільної освіти висвітлено у працях
Л. Артемової, Т. Поніманської, Г. Тарасенко та ін. Значення і роль ігор у розумовому розвитку дітей розкрито в
дослідженнях Л. Венгера, Л. Виготського, О. Запорожця та ін. Численні дослідження доводять, що розумовий розвиток
дошкільників може здійснюватись у логічних (інтелектуальних) іграх (А. Зак, З. Михайлова та ін.). Разом з тим, пошук
ефективних педагогічних умов використання конкретних видів інтелектуальних ігор у розумовому вихованні є
актуальною проблемою, що потребує теоретичного і практичного вирішення. Що стосується ігор-головоломок, то
найчастіше вони використовуються в процесі математичного розвитку (З. Михайлова, А. Столяр). Розвивальний
потенціал ігор-головоломок розкрито Б. Нікітіним [6].
Дослідники (Ю. Аленков [1], Л. Баранчєєва [3], С. Васильченко [4], З. Михайлова [5] та ін.), вивчаючи
розвивальний потенціал ігор-головоломок, зазначають, що багато з них відбуваються сам на сам, тобто дитина грає
сама з собою, партнер їй не потрібний. Це дозволяє дитині довести в першу чергу самій собі, а не комусь іншому, на що
вона здатна, що сприяє підвищенню її самооцінки. Іри-головоломки сприяють розвитку інтелектуальних та творчих
здібностей. У дітей виробляються позитивні якості характеру, серед яких наполегливість, прагнення досягти
поставленої мети. Щоб досягти результату в розв'язанні головоломок, дитина повинна показати силу волі, щоб довести
розпочату справу до кінця.
Аналіз теоретичних основ проблеми дозволив виокремити педагогічні умови забезпечення ефективності
використання ігор-головоломок у розумовому вихованні: обізнаність вихователів з іграми-головоломками та їх
роллю у розумовому вихованні; створення ігрового розвивального середовища; виховання інтересу в дошкільників
до ігор-головоломок; систематична, цілеспрямована робота з використання ігор-головоломок як засобу розумового
виховання дошкільників.
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Для діагностики кожного критерію: виявлення рівня загальної поінформованості (знання і уявлення дітей про
основні предмети і явища навколишньої дійсності), розвитку пізнавальних процесів (уваги, мислення, пам'яті),
розвитку розумових операцій (аналіз, синтез, узагальнення) було дібрано відповідні методи та методики.
Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що рівень розумового розвитку дітей старшого
дошкільного віку в експериментальній і контрольній групах приблизно однаковий. Так, 30% дітей обох груп
характеризуються високим рівнем психосоціальної зрілості, пізнавальних процесів, добре розвиненою увагою,
тренованою пам’яттю, логічним мисленням. Вони проявляють допитливість, бажання і потребу дізнаватися щось
нове. Лише 35% дітей ЕГ і 40% дітей КГ характеризуються середнім рівнем психосоціальної зрілості, умінням
орієнтуватися у загальних поняттях – знаходити і використовувати їх; середнім рівнем розвитку пізнавальних
процесів та недостатнім умінням застосовувати розумові операції. Решта дітей 35% у ЕГ і 30% у КГ
характеризуються низьким рівнем психосоціальної зрілості, розвитку пізнавальних процесів, невмінням оперувати
основними розумовими операціями. Проявляють небажання, подекуди й негативне ставлення до розумової
діяльності.
Результати експерименту засвідчують, що третина дітей старшого дошкільного віку мають не надто високий
рівень розумового розвитку. Увага вихователів у розумовому вихованні дітей зводиться в основному до збільшення
знань дошкільників, у той час як можливості гри, у тому числі головоломки, нехтуються, мотивуючи тим, що знання
понад усе, залишаючи поза увагою розвиток особистісних якостей дітей.
Проведене нами дослідження показало, що в закладі дошкільної освіти недооцінюється роль ігорголоволомок у розумовому вихованні. Для забезпечення ефективності роботи вихователів в означеному напрямі
необхідно дотримуватись зазначених вище педагогічних умов.
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР
Денисюк І.О., здобувач вищої освіти
Косарєва Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Світ, що динамічно змінюється, потужне інформаційне середовище сьогодення потребує від дитини
з перших років її життя уміння орієнтуватися в розмаїтті предметів і явищ, здатності довільно регулювати
власну пізнавальну діяльність.
Гра – найбільш доступний, природний та улюблений вид дитячої діяльності, універсальний спосіб
переробки отриманих від навколишнього світу вражень, що дозволяє дитині виявити особливості мислення й
уявлення, її емоційність, активність, розвиває потребу в спілкуванні.
У грі виражаються відносини дитини до навколишньої дійсності, до людей, до самого себе [1,123с].
Ще у 20-ті роки минулого століття психотерапевти А. Фрейд, М.Клейн, Г. Хаг-Гельмут назвали
дитячу гру методом лікування.
Психолог, розробник методів ігротерапії М. Панфілова зробила висновок, що за допомогою гри
можна пробуджувати пізнавальний інтерес до навколишнього середовища, фантазію, навчати правильно
будувати діалог, позитивно впливати на фізичний та психічний стан дітей, розвивати комунікативні та
інтелектуальні здібності.
Гра стабілізує емоційний стан дитини, спрямована на розвиток дрібної моторики рук, вчить дитину
прислухатись до себе, усвідомлювати і промовляти свої відчуття, що сприяє розвитку мови, довільної уваги
та пам’яті.
Під час гри формується правильна вимова, адже у грі діти відтворюють свої знання про
навколишній світ. А це потребує активного використання вербальних засобів для спілкування з однолітками.
Доведено, що особливі труднощі мовленнєвого плану виникають у процесі рольової бесіди дітей.
Отже, великого значення необхідно приділяти мовленнєвому спілкуванню між однолітками та вихователем
[3,205с].
Основним напрямом логопедичної корекції мовленнєвих порушень дошкільників є формування
загальних ігрових дій, індивідуалізація спілкування вихователя з дітьми у процесі гри, організація спільної
ігрової діяльності.
Рольову гру можна віднести до навчальних ігор, оскільки вона значною мірою визначає вибір
мовних засобів, сприяє розвитку мовленнєвих навичок і вмінь, дозволяє моделювати спілкування
дошкільників у різних мовних ситуаціях іншими словами, рольова гра являє собою вправу для оволодіння
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навичками і вміннями діалогічного мовлення в умовах міжособистісного спілкування. У цьому плані рольова
гра забезпечує навчальну функцію.
Розвиток пізнавальної діяльності дітей з порушенням мовлення засобами сюжетно-рольових ігор
ефективний засіб за таких педагогічних умов: створення спеціального корекційно-розвивального середовища;
забезпечення систематичного медико-психолого-педагогічного супроводу корекційно-розвивальних занять;
індивідуалізації та диференціації ігор відповідно до можливостей дітей.
Будучи провідною діяльністю, гра найбільшою мірою сприяє формуванню новоутворень дитини,
його психічних процесів, в тому числі уяви.
Одним з перших, хто пов'язав розвиток гри з особливостями дитячої уяви, був К. Д. Ушинський. Він
звертав увагу на виховну цінність образів уяви: дитина щиро вірить у них, тому, граючись, відчуває сильні
непідробні почуття.
Сюжетно-рольова гра надає позитивний вплив на розвиток мови. В ході гри дитина вголос
розмовляє з однолітками, або з іграшками, а також наслідує звукам (гудок пароплава, рев мотора) і голосам
звірів (гавкіт собаки, іржання коня).
Зміст сюжетно-рольової гри втілюється дитиною з допомогою ролі, яку він бере. Роль - засіб
реалізації сюжету і головний компонент сюжетно-рольової гри. Для дитини роль - це його ігрова позиція: він
ототожнює себе з яким-небудь персонажем сюжету і діє у відповідності з уявленнями про дане персонажа.
Підпорядкування дитини правилам рольової поведінки є найважливішим елементом сюжетно-рольової гри.
У керівництві сюжетно-рольовими іграми особливу увагу педагога зосереджена на збагаченні змісту
ігор. З цією метою він створює у дітей інтерес до нових сюжетів. Такий інтерес не виникає на порожньому
місці, він «визріває» в ході всієї виховної роботи, якщо дошкільнята отримують яскраві уявлення про
навколишнє життя, які вплітаються в їхній минулий досвід, розбурхують уяву, викликають емоційний відгук
[3,205с].
Більшу значимість набуває вміння вихователя встановити контакт з дітьми, оскільки створення
сприятливої, доброзичливої атмосфери в грі – дуже важливий фактор.
Так народжується відповідальність за загальну справу й розвивається фундаментальна потреба бути
активним суб’єктом власного життя, впливати на інших людей, керувати своїми бажаннями, бути значущим
для інших, зароджується пізнавальний інтерес
В процесі гри вихователь іноді бере на себе яку-небудь роль, проте не головну, щоб гра не
перетворилася в традиційну форму роботи під його керівництвом. Бажано, щоб соціальний статус цієї ролі
допоміг би йому ненав'язливо спрямовувати спілкування в групі [2,528с].
Сюжетно-рольові ігри допомагають розвивати творчу активність, самостійність мислення;
допомагають у ігровій формі вирішувати розумові завдання, долаючи при цьому труднощі мовленнєвого
розвитку.
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Для сучасної психолого-педагогічної науки проблема формування пізнавального інтересу дитини до
математики є однією з головних. Дитина пізнає світ за допомогою різних видів діяльності, однак особливо
цілеспрямованим є її пізнавальні старання у процесі навчання, яке справедливо вважається найважливішим і
найнадійнішим способом здобуття знань. Навчання – спільна діяльність педагога і дитини, яка зорієнтована на
засвоєння знань, умінь, навичок, способів пізнавальної діяльності. Серед багатьох проблем, спрямованих на
вдосконалення процесу навчання, проблема формування пізнавальних інтересів є досить значущою.
Важливе значення пізнавального інтересу підтверджували Я. А. Коменський, К. Ушинський,
Г. Щукіна, П. Гальперін. Дослідження вчених доводять, що пізнавальний інтерес є головною умовою успішності
дитини-дошкільника в навчальній діяльності. При правильній організації навчальної діяльності, систематичній та
цілеспрямованій виховній діяльності, пізнавальний інтерес може й повинен стати основною рисою особистості
дошкільника і проявити значний вплив на його розвиток.
Під час аналізу психолого-педагогічної літератури з питань логіко-математичного розвитку дошкільників
та проблемного навчання було виявлено, що формування інтересу до математики засобами проблемного навчання
найбільш актуальним є щодо дітей старшого дошкільного віку [3]. Проблемне навчання організовується у формі
проблемних ситуацій, які можна створити на занятті з математики, під час прогулянки, екскурсії, різноманітних
конкурсів та свят [1].
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Для дослідження проблеми формування інтересу до математики у дітей старшого дошкільного віку
засобами проблемного навчання було проведене експериментальне дослідження у дошкільному навчальному
закладі. До експериментальної роботи було залучено 26 вихованців дитячого садка, з них 13 дошкільників склали
експериментальну групу та 13 – контрольну. На констатувальному етапі досліджувалися особливості використання
проблемного навчання у роботі закладу дошкільної освіти. Конкретні емпіричні відомості було отримано з аналізу
планів роботи вихователів старших груп з початку навчального року, спостережень за проведенням занять з
формування елементарних математичних уявлень дошкільників та щоденної роботи з логіко-математичного
розвитку вихованців. Ставлення педагогів до використання проблемного навчання у дошкільному закладі виявляли з
допомогою бесіди.
Експериментальне дослідження показало, що вихователі намагаються використовувати проблемне
навчання як одну із інноваційних форм роботи, проте досить рідко. Із аналізу конспектів занять видно, що
вихователі інколи використовують проблемні завдання, а під час проведення занять та у щоденному житті
заохочують дітей до самостійного вирішення проблеми. Однак системно проблемні методи у формуванні
елементарних математичних уявлень не використовуються.
Для визначення рівня сформованості у дітей 5-6 років пізнавального інтересу до математики використано
низку методик, зокрема, завдання «Шашки», «Допоможи Незнайкові», «Відгадай». Відповідно до критеріїв було
визначено три рівні пізнавального інтересу до математики: високий, середній та низький. За результатами
проведених методик було встановлено, що більшість дітей старшого дошкільного віку має низький рівень
пізнавального інтересу до математики. Спостерігаючи за поведінкою дошкільників під час виконання завдань та
надавши дітям можливість вибору привабливої для них пізнавальної діяльності, ми переконалися, що незначна
кількість вихованців експериментальної та контрольної підгруп мають високий рівень пізнавального інтересу до
математики.
На формувальному етапі дослідження відбувся відбір змісту математичного аналізу, який можна подати у
проблемній формі в роботі з дітьми експериментальної групи. Також було підібрано кілька проблемних завдань з
теми «Геометричні фігури». Проблемні завдання включали до занять у ігровій формі, що додатково сприяло
активізації дошкільників.
Для виявлення змін у сформованості пізнавального інтересу до математики було проведено контрольний
етап експерименту. При цьому були проведені такі ж типи завдань, як і на констатувальному етапі дослідження,
проте дещо ускладнені. Результати показали, що у більшості вихованців рівень пізнавального інтересу до
математики збільшився до середнього. Такі результати вказують на ефективність використання засобів проблемного
навчання для формування пізнавального інтересу до математики.
Отже, проблема формування у дошкільників інтересу до математики може бути вирішена за допомогою
різноманітних засобів. Одними з найбільш ефективних засобів для розв’язання даної проблеми є засоби проблемного
навчання.
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ПРОБЛЕМА «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Дмитрук М. С., здобувач вищої освіти
Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Для видатного педагога «важковиховувана» дитина – це знедолена, нещасна дитина, яка втратила здатність
виховуватись. Василь Олександрович зазначав, що в людини з дитинства повинна бути вихована здатність до
сприйняття волі батьків і педагогів. Тоді вона є внутрішньо підготовленою до педагогічного впливу. Така здатність
адекватно засвоювати моральні вимоги називається здатністю виховуватися, або здатністю піддаватись виховним
впливам.
На думку В.О. Сухомлинського, здатність виховуватись – це «чуйність душі, чуйність серця вихованця до
найпрозорішого відтінку слова вихователя, до його погляду, жестів, посмішки, замисленості і мовчання… Нездатна
виховуватися людина є глухою до найтоншого і, в дійсності, єдиного інструменту нашого – слова. Але абсолютно
нездатних виховуватися немає. Є діти, які легко піддаються вихованню, а є ті, які несприйнятливі до нього» [4, с.78].
Педагог вважав, що «важковиховувані» – це діти, які в силу неправильного виховання стали несприйнятливі
до нього. Виховання дітей, а особливо «важких», на думку В.О. Сухомлинського, – найскладніша справа. «Розмова
про важких дітей велика і нелегка. По суті, це одна з найскладніша з проблем виховання, проблема, за байдуже
ставлення до якої доводиться розплачуватися дорогою ціною» [там само, с.16].
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Гіркі, болючі запитання ставив перед собою й читачами видатний педагог: «...Чому в нашому суспільстві є
маленькі негідники? Чому ми не помічаємо, що людина стає негідником уже в дитинстві? Що треба зробити, щоб не
було дітей-негідників – тільки за цієї умови не буде негідників –дорослих» [там само, с.12].
Відповіді на них давав в численних працях («Важкі долі», «Сім’я нескорених», «Вірте в людину», «Розмова з
молодим директором школи», «Мудра влада колективу», «Народження громадянина», «Серце віддаю дітям»,
«Батьківська педагогіка» та ін.), в яких В.О. Сухомлинський глибоко й усебічно висвітлив причини появи важких
дітей, серед них найголовнішу, ту, що криється в самих батьках, їхній поведінці: «Батько залишив сім’ю, хлопчик
став мовчазним, задумливим. Утікає з дому, двічі побував у міліції. Батьки - п’яниці. Діти перестають вірити в добро
і людяність, робляться грубими й жорстокими. Батьки, які б’ють дітей за шкільні оцінки...» [5, с.19].
В.О. Сухомлинський визначав сім’ю одним з головних факторів впливу на дитячу особистість: «... сім’я – це
первинний осередок багатогранних, людських відносин – господарських, моральних, духовно-психічних, естетичних
і, звичайно ж, виховних. Однак могутньою виховною та облагороджуючою силою для дітей вона стає лише тоді,
коли батько і мати усвідомлюють високу мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, що звеличують їх в очах
дитини [6, с.414].
В роботі «Важкі долі» В.О. Сухомлинський підкреслював, що причина важковиховуваності дитини криється
не в її природних задатках, а в її неблагополучній долі: попереднє життя в сім’ї зробило її такою – незручною,
важкою [3, с.44].
Важка дитина, був упевнений В.О. Сухомлинський – це дитя пороків батьків, зла сімейного життя; це квітка,
яка квітує в атмосфері безсердечності, не правди, обману, презирства до людей. Всі без винятку важкі діти – це діти,
«які в рідній сім’ї відчувають, що вони нікому не потрібні – ні матері, ні батькові. Або ж відчувають, що батько
завдає матері великого горя, і мама каже: нема в світі правди, нема нічого святого. Вони не знають людських
радощів, і в цьому їхня трагедія, моральне нещастя. Вони не знають ласкавих обіймів, засинають вони з тривожною
дитячою думкою про свої образи й біль та здригаються уві сні» [1, с. 67].
В. О. Сухомлинський радив вдумливо, уважно, терпляче досліджувати, вивчати розумовий, емоційний,
моральний розвиток дитини, шукати й знаходити причини, за яких дитина стала важкою, застосовувати такі виховні
впливи, які б ураховували складність і особливість індивідуального світу людини, всіляко унеможливлювали
грубощі, приниження, покарання, оскільки якщо дитина зазнала потрясіння, пов’язаного з покаранням, в її душі
послаблюються внутрішні сили, які самою людською природою призначені для самовиховання. Чим більше
покарань і чим вони жорстокіші, тим менше самовиховання.
Особливо впливає на важких учнів, вважав великий педагог, слово. «Ми, – писав він, надаємо дуже великого
значення тому, щоб моральна ідея, розкрита перед розумом і серцем вихованця в яскравих, хвилюючих словах
живих образах, пробуджувала глибокі морально-естетичні почуття» [4, с.22].

Виховання в закладі освіти важких дітей реалізується в трьох основних видах
діяльності: навчальній, суспільно-корисній, груповій. В.О.Сухомлинський зазначав, що
«звичайні методи і прийоми виховання, які дають добрі результати з основною масою
дітей, до важких дітей застосовувати марно, треба шукати якісь інші, особливі методи і
прийоми виховання» [2, с. 226].
Отже, спираючись на досвід педагога, можна домогтися високих результатів в майбутньому у вихованні
важких дітей та подолання неуспішності. Адже наше основне завдання, як педагогів, виховати справжню людину.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ»
Довгалюк В. І., здобувач вищої освіти
Боровець О.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Якісна професійна підготовка сучасного фахівця у закладах вищої освіти є важливою умовою ефективної
професійної діяльності особистості. Нині професійна освіта студентів мистецьких спеціальностей обов’язково
передбачає самоосвітню діяльність як цілеспрямовану, систематичну роботу, якою керує сам здобувач вищої освіти
у процесі засвоєння основ професії. Ця проблема останнім часом пройшла шлях від ідеї, що самоосвітня діяльність
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носить додатковий характер відносно освіти, до думки про те, що учіння має бути самонавчанням та самоосвітою [3,
с. 221].
Самоосвітня діяльність спонукає студента стати активним учасником навчального процесу; виступає
критерієм оцінювання навчальних досягнень студентів; виконує функцію глобалізації знання та швидкого
взаємообміну інформацією; виступає мотивувальним чинником самовдосконалення та професійного зростання
фахівця після завершення підготовки у закладі вищої освіти; забезпечує реалізацію принципу «освіта упродовж
усього життя», сприяючи постійному вдосконаленню знань відповідно до розвитку суспільства [2, с.118].
У працях вітчизняних та зарубіжних учених (В. Андреєва, Т. Медведовської, І. Наумченко, Н. Сидорчук,
Я. Топольника та інших) вивчається проблема професійної самоосвіти, самосвітньої діяльності майбутніх фахівців.
Дослідники по-різному трактують сутність цих понять та визначають структурні компоненти.
Самоосвітня діяльність, на думку Н. Сидорчук, - це «специфічний вид діяльності, в ході якого завдяки
самостійному визначенню цілей особистість задовольняє свої пізнавальні потреби або удосконалює свої здібності,
якості та властивості [4, с. 59]. Самоосвітня діяльність студентів може здійснюватися як за участі керівника,
викладача, так і поза нею. Вчена наголошує, що дослідження проблеми самоосвітньої діяльності студентів потребує
проведення аналізу поняття «самоосвіта».
Сучасні дослідники часто послуговуються визначенням польського педагога В. Оконя: «Самоосвіта – це
такий вид навчання, цілі, зміст, умови і засоби якого залежать від самого об’єкта» [3, с. 221]. У словнику
Г. Коджаспірової самоосвіта трактується як спеціально організована, самостійна, систематична пізнавальна
діяльність, спрямована на досягнення визначених особистісно або суспільно значущих освітніх цілей: задоволення
пізнавальних інтересів, загальнокультурних і професійних запитів та підвищення кваліфікації.
Аналіз літератури з означеної проблеми дозволяє стверджувати, що науковці поняття «самоосвіта» трактують
так: як цілеспрямовану систематичну пізнавальну діяльність, що керується самим учнем; як діяльність, що
здійснюється за ініціативою самої особи; як вид пізнавальної діяльності, цілі, зміст, умови та засоби якої залежать
від самого суб’єкта; як форму отримання та поглиблення знань; як засіб саморозвитку творчої першооснови
особистості [4, с. 60]. Самоосвіта виконує низку функцій, серед яких: розширення професійного світогляду;
виявлення особистих професійних інтересів і можливостей індивіда; визначення придатності людини до тієї чи іншої
професії (залежно від легкості засвоєння матеріалу); вироблення своєї методики заняття самоосвітою у період
підготовки до майбутньої професійної діяльності тощо [1, с. 41].
Визначаючи самоосвіту як цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною системою знань і
умінь, поглядів і переконань, прогресивним досвідом у певній сфері діяльності під впливом особистих та суспільних
інтересів, Я. Топольник виділяє такі основні її компоненти: вміння вчитися, формулювати мету власної діяльності,
усвідомлювати навчальне завдання, визначати спосіб його розв’язання, вправно контролювати і давати оцінку
правильності рішення [5, с. 147]. А. Маркова, трактуючи це поняття як особливу діяльність, яка має свою
специфічну структуру, що відрізняється від навчальної діяльності та її самостійних форм, основними компонентами
самоосвіти вважає мотиви, задачі, способи дій і контролю, які визначаються самим студентом. Дослідниця зазначає,
що, як правило, в основі самоосвіти лежать мотиви життєвого значення, потреби, які не задовольняються в умовах
закладу вищої освіти, більш зрілі способи роботи і контролю.
Отже, самоосвітня діяльність – це своєрідний вид навчання упродовж усього життя, який веде до збагачення
інтелекту та розвитку особистості загалом відповідно до її ціннісних, соціальних, професійних та індивідуальних
потреб. Самоосвіта є необхідною, постійною складовою життя культурної, освіченої людини, і навички
самоосвітньої діяльності повинні бути сформовані під час навчання у закладі вищої освіти. Важлива роль у цьому
процесі належить компетентним викладачам, які систематично заохочують, стимулюють та сприяють організації
самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців. Формування інтересу до самоосвіти є основним параметром оцінки та
життєво необхідним атрибутом студента, орієнтованого на успішний особистісний розвиток і професійне зростання.
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НАРОДНА РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ
ДОШКІЛЬНИКІВ
Дравецька О.М., здобувач вищої освіти
Козлюк О. А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сьогодні питання про необхідність патріотичного виховання дітей, починаючи з дошкільного віку не стоїть,
стоїть питання пошуку ефективних методів, прийомів, засобів його здійснення. Одним з таких засобів на нашу
думку є українські народні рухливі ігри. Українські народні ігри відображають соціальне життя кожної епохи,
виховують патріотичні почуття дітей старшого дошкільного віку. Вони збереглися і дійшли до наших днів із
глибокої давнини, передаючись з покоління в покоління.
Події, що відбуваються у нашому суспільстві вимагають нових підходів і нових шляхів до виховання
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. На думку Н. Гавриш, патріотизм — це природна
прихильність і любов до рідної землі, мови, культури; глибоке моральне почуття, показник і виразник найвищих
проявів духовного світу людини [1, с. 2].
Формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку засновується на їхньому інтересі до найближчого
оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно
пов'язаним з ними. На думку В. Якубенко, важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників
має приклад дорослих, оскільки діти значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж
починають засвоювати знання [5].
Проблема патріотичного виховання підростаючого покоління піднімається у працях педагогів минулого
(Г. Сковорода, О. Духнович, С. Русова, О. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та ін.) та сучасності (І. Беха,
В. Борисова, М. Боришевського, П. Гнатенко, Л. Калуська та ін.).
При здійсненні патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає
можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного
патріотичного виховання є п’ятий рік життя, оскільки в цей час особливо активізується інтерес дитини до
соціального світу та суспільних явищ [3, с. 6].
На нашу думку, народні рухливі ігри є ефективним засобом патріотичного виховання і невід'ємною
складовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. В українських народних рухливих іграх чітко
відображені звичаї, традиції народу України, його побут, рівень уявлень про світ, елементи побутових та військових
дій, вони сприяють вихованню честі, сміливості, мужності тощо. Зокрема, К. Ушинський розглядав рухливу народну
гру як «вікно», через яке можна показати дітям той чи інший бік життя народу [4, с. 26].
Відродженню та ефективному впровадженню в освітньо-виховний процес народних ігор присвячено багато
сучасних досліджень: А. Богуш, Е. Вільчковського, А. Вольчинського, Г. Воробей, Н. Луцан, Н. Лисенко,
М. Мельничук, Є. Приступи, Н. Химич, А. Цьося та ін.
Народні ігри сприяють залученню дітей не тільки до ігрової практики народу, а й народної культури в
цілому. Радість руху під час гри поєднується з духовним збагаченням у дітей, формується стійке, зацікавлене,
шанобливе ставлення до культури рідної країни, створюється емоційно-позитивна основа для розвитку цивільнопатріотичних почуттів, для формування взаємовідносин з однолітками і дорослими.
У роботі з дітьми дошкільного віку можуть використовуватись такі народні рухливі ігри: “Латка-Битка”, “Ой,
щит, щит”, “Мости”, “Зняти шапку”, “Дід Панас”, “Піжмурки”, “Зозуля”, “Грушка”, “Перепілка”, “Дошик”, “На
баштані” та ін. [2; 6]. У багатьох цих іграх рухи поєднуються з піснею або речитативом, що викликає значний
інтерес у дітей. А як відомо, формування патріотичних почуттів в дошкільному віці відбувається саме на інтересі до
українських звичаїв, традицій, мови тощо. Залучення вихованців до народних ігор дає педагогові змогу уточнити
уявлення дітей про навколишній світ, розширити їхній світогляд. Виконуючи різні ролі, імітуючи рухи тварин,
птахів, побутові дії, діти практично застосовують здобуті знання про життя, поведінку, способи пересування цих
істот.
Для того щоб повернути духовні надбання наших прадідів, вихователі та батьки повинні допомагати
дитині змалечку пізнавати звичаї та обряди свого народу, збагачувати мову скарбами усної народної
творчості. Забезпечити це може власне використання українських народних рухливих ігор у роботі з дітьми.
Максимальний вплив українських народних рухливих ігор на виховання патріотичних почуттів дошкільників
залежить від оптимально створених педагогічних умов їх організації, серед яких можна визначити такі:
систематичність проведення ігор упродовж дня; оптимальне поєднання прийомів і методів педагогічного
керівництва грою.
Отже, українські рухливі народні ігри мають значні виховні можливості. Народна гра – це не тільки активний
рух і весела розвага, а й ефективний засіб виховання патріотичних почуттів. Вони стимулюють інтерес дітей до
вивчення культури, побуту і звичаїв рідного народу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕНРОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ

Дутчак Т. І., здобувач вищої освіти
Руденко Н. М., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Із динамічним розвитком суспільства, у сфері навчання та виховання, а зокрема в його соціальнопсихологічній сфері гендерного та статевого виховання, постає проблема у зміщенні традиційних поглядів та
підходів на вплив формування особистості в аспекті гендеру та суспільно-значущої ролі. Сучасні вимоги
індивідуального підходу до формування особистості не можуть не враховувати такі важливі біосоціокультурні
характеристики дитини, як гендерні особливості [3].
Соціальні зміни, що відбуваються у суспільстві призвели до руйнування певних традиційних стереотипів
чоловічої та жіночої поведінки. У дітей дошкільного віку повинні бути сформовані чіткі уявлення про власну
статеву приналежність за анатомо-фізіологічними відмінностями та потребами і можливостями організму.
Важливого значення набуває роль формування системи цінностей стосовно статевих та гендерних уявлень у
дошкільників [9].
Становлення української держави, утвердження цивілізаційних норм життя, інтеграція в європейське
співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах гендерної соціалізації.
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» орієнтована на виховання особистості з усіма
притаманними їй рисами та особливостями. У Базовій програмі «Я у Світі», започатковано роботу із статевого
виховання. Тобто, під час перебування в дитячих садках діти повинні отримувати важливі знання з гендерних
стосунків, має сформуватися їх гендерна самосвідомість [10, с. 2].
Проблема гендерного виховання не є новою у сучасній науковій думці. Всесвітньовідомі філософи, педагогі,
наукові діячі, у своїй роботі відзначали важливість рівноцінного навчання як дівчат, так хлопців, і водночас
наголошували на необхідності застосування різних підходів з урахуванням їхніх особливостей, це такі відомі особи
як: Платон , Ж.-Ж. Руссо, Е. Кант, Я. Корчак, В. Сухомлинський та ін. Зокрема Я. Корчак у «Правила життя», ще на
початку ХХ ст. закликав до подолання гендерних стереотипів у суспільстві щодо виховання дітей. На теперішньому
етапі проблему гендерного виховання у своїх працях висвітлюють С. Архипова, Н. Абубікава, Т. Бендас, Т Говорун,
О. Кікінеджі, В. Кравець, С. Макаренко, А. Мудрик, С. Рикова, Ю. Савченко, Т. Титова та інші [9].
На початку XXI ст. перед світовим співтовариством постало завдання досягти фактичної рівності жінок і
чоловіків в усіх сферах суспільного життя. У багатьох країнах відбувається кардинальне переосмислення їх
соціальної ролі в суспільстві, розгорнуто діяльність із забезпечення їхніх прав і реалізації можливостей. Рівноправну
участь жінок та чоловіків у політичному та економічному житті демократична громадськість вважає необхідною
умовою прогресу в соціально-економічному розвитку, розв’язанні актуальних політичних, соціально-культурних,
расових, етнічних, а також соціально-психологічних проблем [8, с. 6].
У дослідженні гендерної ідентифікації, варто розрізняти такі два поняття як: «гендер» та «стать». Гендер,
порівняно зі статтю, стосується не суто біологічних чи анатомічних властивостей, якими відрізняються чоловіки та
жінки, а соціально сформованих рис «жіночності» та «чоловічості» – в розумінні психологічної статі. В свою чергу,
психологічна стать виявляється особливостями переживань та поведінки у категоріях маскулінності та фемінінності
(від лат. masculinus – чоловічий, feminine – жіночий), які відповідають системі статевих ролей та ідентичності.
Психологічна стать пов’язана із вродженими статевим відмінностями психіки, але не ототожнюються з ними, і є
результатом взаємозв’язку природнього та суспільно-культурного явищ. Нормою психосексуального розвитку
особистості є отримання до періоду статевого дозрівання елементарних знань про будову тіла, статеві органів,
вагітності та народження дітей [7].
Слово «гендер» походить з грецької і дослівно означає «матеріальний носій спадщини», відповідаючи
українському «рід», «досвід роду». Воно використовується в гуманітарних науках для відображення
соціокультурного аспекту статевої приналежності людини мови. «Стать» (sex) – категорія, що виражає певний набір
біологічних ознак, які дають змогу віднести ту або іншу живу істоту до певної статі, а «гендер» (gender) – це
категорія, яка об’єднує й характеризує соціально сформовані психологічні риси, ознаки, властивості суспільної
поведінки суб’єкта, детерміновані його статтю. За своєю сутністю, стать – інтегральна категорія, що об’єднує всю
сукупність тілесних, фізіологічних характеристик, на основі яких людину вважають жінкою чи чоловіком. Іншими
словами, перша – біологічна стать, а друга – соціальна стать, що характеризує не біологічні відмінності, а
відмінності в соціальній поведінці й статусі чоловіка й жінки [5].
Гендерне виховання – це підхід у вихованні, що ґрунтується на розвитку індивідуальних якостей, розкритті
здібностей і пошуку покликання дитини незалежно від очікувань оточуючих, пов’язаних із статтю дитини. Важливо
наголосити, що мета гендерного виховання полягає не в тому, щоб зробити кардинальні зміни у виховному процесі
та навчати дівчат бути сильними та активними, а хлопців – чуйними та охайними. Мова йде про те, що діти мають
знати, що вони – унікальні особистості, які можуть мати різні риси характеру та бути спокійними, сумлінними,
рішучими, сміливими, емоційним, сором’язливим і так далі незалежно від того, якої вони статі.
Гендерний підхід у педагогічному процесі проявляється в здатності вчителя до гендерної чутливості в
організації навчально-виховного процесу; гендерного аналізу навчально-виховних матеріалів; формуванні
егалітарних орієнтацій вихованців шляхом поширення системи гендерних знань та реконструкції статевих
стереотипів; сприянні ґендерному самовизначенню вихованців на засадах рівноправ’я, розвитку гендерної
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толерантності попри статеві стереотипи та упередження. Мета гендерної освіти – дати зрозуміти людям, що вони
можуть виконувати будь-які ролі в суспільстві залежно від власного хисту та бажання [1, c. 63].
Гендерна ідеологія у педагогічній практиці стверджує: немає статевовідповідних видів людської діяльності,
освоєння будь-якого виду занять залежить від індивідуальних інтересів, здібностей, мотивації діяльності; і чоловік, і
жінка відіграють однаково вагомі ролі в сім’ї та вихованні дитини; хлопчики і дівчатка, чоловіки і жінки мають рівні
можливості в оволодінні трудовими вміннями та навичками, кар’єрного зросту; у вихованні дітей слід виходити з
тези про рівні здібності, можливості статей та їхніх життєвих сценаріїв на майбутнє; майже всі професії дорослих
можуть здобувати як дівчата, так і хлопці. Недопустимо протиставлення дітей за статевою ознакою в різних сферах
життєдіяльності, іграх, навчанні, планах на майбутнє тощо; хлопчики і дівчатка мають багато подібного і небагато
відмінного. Важливим є розвиток вміння дітей протистояти стереотипам і статевотипізованим очікуванням,
усвідомлювати, що їх прийняття може стати перепоною на шляху до самоздійснення; необхідна підтримка
дружнього співіснування статей в гендерно-нейтральному вихованні, орієнтованому на розвиток індивідуальних
інтересів, нахилів та здібностей, на базі виконання однакових соціальних ролей, включення в спільні види
діяльності. Для рівноправного людського розвитку потрібні радикальні зрушення в «статевій» соціалізації дітей.
Необхідно відмовитися від диференційованого, обмежувального підходу до виховання дитини залежно від її статі,
від нав’язування традиційних очікувань на користь її особистісного, індивідуалізованого розвитку [1, c. 63].
Гендерна матриця в навчально-виховному процесі включає: змістовне наповнення морально-психологічними
цінностями особистісно-орієнтованого та егалітарного підходу, яке сприятиме зближенню життєвих перспектив
обох статей, формування у свідомості вихованців умінь та намірів безконфліктного життя у групі, родині,
суспільстві; збагачення світоглядних основ гендерної толерантності учнів інтегруванням гендерних знань в інші
навчальні дисципліни, які поглиблюють сутнісне розуміння поваги до прав і свобод інших, утримання від насилля
(терпимості), пошуку винних з позиції меншовартості маргінесу; урізноманітнення гендерно-освітніх технологій як
складової новітніх практик, орієнтованих на саморозвиток та креативність вихованців [2].
Формування гендерних уявлень у дітей дошкільного віку здійснюється так: 1) на початковому етапі
формування гендерних уявлень дошкільник наслідує модель рольової поведінки батьків; 2) у дошкільника
формується ставлення до власної гендерної ролі, яке ґрунтується на емоційному зв’язку з батькам. Якщо між
дитиною і батьком (однієї з дитиною статі) емоційний зв’язок позитивний та сильний, то дитина приймає власну
статеву належність, а якщо емоційний зв’язок – відсутній, то відбувається неприйняття статевої належності; 3) на
заключному етапі формування гендерних уявлень у дошкільника виникають гендерні знання. Дитина не тільки
наслідує модель поведінки батька, а й володіє інформацією про особливості, якими визначається певна стать, статеву
незворотність. Отже, формування гендерних уявлень у дітей дошкільного віку відбувається за такою схемою:
дошкільник діє (конативний рівень) – переживає (емотивний рівень) – знає (когнітивний рівень) [6].
Оскільки провідною діяльністю дошкільного віку є гра, то необхідно підкреслити, що велику роль у процесі
гендерно-рольової соціалізації відіграють ігри, в які грають діти, телебачення та дитяча література. Діти
дошкільного віку в іграх виконують роль тих людей, з якими вони себе ототожнюють: лікаря, вчителя, будівельника
(дівчатка – мами, виховательки, хлопчики – тати, дядьки, дідусі). Проаналізувавши сюжет дитячої гри, чи просто
поспостерігавши за дітьми, можна припустити, з ким дитина ідентифікує себе, на кого вона намагається стати
подібною. Також можна дійти висновку про модель стосунків у сім’ї, про виконання батьками соціальних ролей [4].
Діти – це дзеркало світу дорослих, вони відображають почуття, ставлення, особливості їх спілкування. Варто
підкреслити, що ідентифікація у хлопчиків відбувається складніше, ніж у дівчаток, через низку причин. На ранніх
етапах формування гендеру має місце ситуація сильнішої ідентифікації з матір’ю, ніж з батьком, на що впливає
тісніший емоційний контакт матері і сина. Проте згодом синові необхідно відділитися від матері та ідентифікувати
себе з батьком.
Отже, гендерні уявлення – це первинні знання, які є основою гендерної ідентичності. Вони відображають
узагальнений образ маскулінності, фемінності, андрогінності, статевої не диференційованості, розглядаються як
результат гендерної соціалізації. Становлення гендерних уявлень у дітей дошкільного віку, відбувається поступово,
відповідно до певних етапів. Визначальним періодом формування гендерних уявлень є дошкільний вік, коли
відбувається процес первинної ідентифікації дошкільника з батьківською рольовою моделлю, формуються гендерні
уявлення. Механізм ідентифікації має важливе значення у формуванні гендерних уявлень дітей дошкільного віку.
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛАХ
Жигула І. Г., здобувач вищої освіти
Пасічник Я. А., професор
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах зростання потоку інформації успішними можуть стати люди, які володіють широким кругозором та
вміють самостійно приймати раціональні рішення. Автори сучасних досліджень зазначають, що питання
формування обчислювальних навичок відійшло на другий план у зв’язку з розвитком обчислювальної техніки і
широкого використання її у всіх сферах життя, зокрема і в освіті. Разом з тим навчитися швидко і правильно
виконувати письмові обчислення дуже важливо для молодших школярів як для продовження роботи з числами, так і
в плані практичної значущості цих навичок для подальшого навчання в школі.
Одним з основних завдань навчання математики в початкових класах є формування в учнів обчислювальних
навичок, причому навичок міцних, усвідомлених, а навички додавання і віднімання в межах 100 повинні бути
доведені до автоматизму. Обчислювальна культура формується в учнів на всіх етапах вивчення курсу математики,
але основа її закладається в перші 5-6 років навчання. У цей період школярі навчаються саме вмінню усвідомлено
використовувати закони математичних дій (додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до
степеня). Засвоєння математичних знань залежить як від якості, так і від кількості використовуваних вправ.
Удосконалення навичок усних обчислень залежить, звичайно, не тільки від методики організації занять, але й
значною мірою від того, наскільки самі діти проявляють інтерес до цієї форми роботи. Цей інтерес можна
викликати, показавши учням красу і витонченість усних обчислень, використовуючи не зовсім звичайні
обчислювальні прийоми, що допомагають деколи значно полегшити процес обчислення.
У зв’язку з цим, для дослідження ми обрали питання: як відбувається процес формування обчислювальних
навичок молодших школярів у західноєвропейських та українській школах (на прикладах німецької, польської та
української шкіл)
Метою дослідження є порівняльний аналіз методичних систем формування обчислювальних навичок молодших
школярів у західноєвропейських та українській школах.
Для прикладу, звернемо увагу на окремі аспекти відмінностей між підходами у навчанні за традиційними
українськими підручниками з математики Богданович М. В., Лишенко Г. П. [1] і Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В. [2]
та підручником для німецької школи Bruna van Libski: lehrbuch für die 3. Klasse / Rechnen bis 1000 [3].
Для реалізації поставлених завдань в науково-дослідній, проведеній нами, роботі ми зупинимось на :
а) розгляді прийому усного множення двоцифрового числа на одноцифрове;
б) прийому ділення круглого числа на кругле та
в) формуванні алгоритму ділення трицифрового числа на одноцифрове.
Отож, алгоритм усного множення двоцифрового числа на одноцифрове в німецькій школі називається
«напівписьмовим множенням» і розкривається на основі опису ситуації «На дивовижному морі», на яке діти Аня і
Тіна разом із своїм класом здійснили екскурсію [3, с. 24].
Правило, що пропонує Мікі-Маус звучить:
«Так виконуй множення напівписьмово:
28 ∙ 5 =
20 ∙ 5 = 100

1. Множу десятки на другий множник.

+
8 ∙ 5 = 40
2. Множу одиниці на другий множник.
_____________________
28 ∙ 5 = 140
3. Додаю обидва результати».
За таким зразком пропонується система вправ на закріплення прийому.
В українській школі цей прийом розкривається на основі властивості множення суми на число:
28 ∙ 5 = (20 + 8) ∙ 5 = 20 ∙ 5 + 8 ∙ 5 = 100 + 40 = 140.
Алгоритм прийому ділення круглого числа на кругле в традиційних українських підручниках має такий вигляд:
60 ꞉ 30 =
6 дес. ꞉ 3 дес. = 2
60 ꞉ 30 = 2
На сторінках німецького підручника розкривається прийом ділення круглих чисел такою «вказівкою» (Гірр)
Міккі-Мауса [3, с. 22]:
«Обчислюй кмітливо, при цьому насамперед відкинь нулі, а тоді знову повернися
Наприклад: 180 ꞉ 60 = 3
Обчислюю: 18 ꞉ 6 = 3, тому що 3 ∙ 6 = 18».
По суті прийом зводиться до табличного і ґрунтується на зв’язку ділення з множенням.
Нагадаємо, що в різних підручниках українських авторів ділення круглих чисел ґрунтується або на властивості
ділення числа на добуток:
180 ꞉ 60 = 180 ꞉ (10 ∙ 6) = (180 ꞉ 10) ꞉ 6 = 18 ꞉ 6 = 3;
або зводиться до обґрунтування дії ділення на вміщення:
180 ꞉ 60 = 18 дес. ꞉ 6 дес. = 3.
Прийом ділення трицифрового числа на одноцифрове полягає у розкладі діленого на зручні доданки, а тоді
знаходження суми часток при діленні цих доданків на дільник.
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112 7 = (70 + 42) : 7 = 70 : 7 + 42 : 7 = 10 + 6 = 16

70 42
Прийоми «напівписьмового» ділення трицифрового числа на одноцифрове в німецькій школі розкриваються
шляхом формулювання правила [3, с. 26]:
«Ти можеш ділити поступовими кроками. Зверни увагу, що завдання розв’язується частинами завдань, які
вимагають ділення.
Обчислюй так:
544 ꞉ 4 =
400 ꞉ 4 = 100
+
120 ꞉ 4 = 30
+
24 ꞉ 4 = 6____
544 ꞉ 4 = 136».
Знову ж таки існує відмінність між методичними підходами до розкриття цього прийому в українській і
німецькій школах.
Якщо передбачити дотримання структури обчислень, то в українській школі знову ж таки спираємось на правило
ділення суми на число. При цьому ділене розкладаємо на суми таких доданків, кожен з яких ділиться на число і які
називаємо зручними. Запис алгоритму має вигляд:
544 ꞉ 4 = (400 + 120 + 24) ꞉ 4 = 400 ꞉ 4 + 120 ꞉ 4 + 24 ꞉ 4 = 100 + 30 + 6 = 136.
Вважаємо, що в українській школі теоретичні основи дещо вищі, ніж в німецькій, а в свою чергу, в німецькій
школі значно вища практична спрямованість.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСТЬ
Жовнір А. О., здобувач вищої освіти
Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей – одне з основних
завдань сучасного суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних
принципах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави, воно – безперечний пріоритет,
застава життєстійкості і прогресу суспільства.
Теоретичний аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури з проблеми формування здорового
способу життя в системі освіти показав, що в наш час ця проблема є актуальною і недостатньо розробленою в
практичному плані. Здоровий спосіб життя для більшості людей не представляє життєвої цінності, що більшою
мірою пов’язане з недостатнім розумінням і осмисленням даного феномену.
Різним аспектам формування здорового способу життя присвятили дослідження В. Горащук, О. Дубогай,
І. Петренка, Н. Хоменка, С. Юрочкіна.
Термін «здоровий спосіб життя широко використовується у дослідженнях валеологічного спрямування.
Разом з тим, у педагогіці до цього часу немає чіткого визначення даного поняття та критеріїв виховання здорового
способу життя. Педагоги розглядають здоровий спосіб життя як спосіб життєдіяльності і як процес дотримання
людиною певних норм, правил, обмежень [ 2].
У праці «Соціальні технології культивування здорового способу життя людини» Л. Сущенко проводить
детальний аналіз відомих поглядів, визначень та підходів до поняття здоров’я. На її думку, на сьогодні усе більше
утверджується точка зору, відповідно до якої здоров’я визначається взаємодією біологічних та соціальних чинників,
тобто зовнішні впливи опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних систем. У науковій
роботі аналізується понад 200 визначень поняття здоров’я, яке нерозривно пов’язане з поняттям «здоровий спосіб
життя» [1].
У сучасному розумінні уявлення про здоровий спосіб життя відходить від вузького поняття феномена
здоров’я, набуває поширення розуміння його як психосоматичного феномена, обов’язково пов’язаного з
міжлюдськими взаєминами, соціальним самовизначенням, з рівнем саморегуляції людини.
Під здоровим способом життя вчені розуміють усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного
здоров’я, метою якого є формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я [4].
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Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, громадських і
побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і виражає зорієнтованість діяльності особистості у напрямі
формування, збереження і зміцнення свого здоров’я.
На думку вчених, здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, однією з основних цінностей
якого є формування, збереження й зміцнення здоров’я; у якому реалізується усвідомлене, активне ставлення до
власного здоров’я, уміння акумулювати певні позитивні та нейтралізувати негативні зовнішні чинники, що
впливають на здоров’я [5].
Вчені зауважують, що здоровий спосіб життя для кожного індивідуальний. Він є «обличчям» індивіда, що
відбиває рівень суспільного прогресу, що характеризується його трудовою діяльністю, побутом, особливостями його
психіки і функціональних можливостей організму. Рівень життя – це, в першу чергу, задоволення матеріальних,
духовних і культурних потреб людини. Стилю життя характерні поведінкові особливості життя людини, психологія і
психофізіологія. По суті своїй саме здоров’я повинно стояти на першому місці і має стати найпершою потребою
людини.
Здоровий спосіб життя – це такий стиль існування, за якого через застосування певних методів впливу на
організм і його оточення, рівень життєдіяльності організму стає оптимальним, знаходить вияв постійне
вдосконалення і використання потенціалу організму без завдання йому шкоди, причому активність організму і його
можливості зберігаються до самої старості [3].
Таким чином, здоровий спосіб життя є комплексним способом життєдіяльності людей, спрямованим на
гармонічну підтримку фізичних, психічних, моральних, соціальних і трудових функцій. Здоров’я є найважливішою
цінністю не лише окремої людини, а й загалом усього суспільства. Для того, щоб людина мала змогу піклуватися
про своє здоров’я, вона повинна ставитися до життя як найважливішого дарунку природи.
Формування здорового способу життя сьогодні має стати комплексною, системною та цілеспрямованою
діяльністю науковців, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, інших
соціальних інститутів, яка безпосередньо спрямована або опосередковано стосуватиметься формування, збереження,
зміцнення, витрачання, відновлення і передачі здоров’я молодого покоління.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Жолдош Н. В. здобувач вищої освіти
Потапчук Т.В., доктор педагогічних наук, професор
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Для забезпечення якості та рівня розвитку суспільства освіта повинна володіти механізмом динамічного
саморозвитку, тобто бути інноваційною. Відтак важливим є застосування в навчально-виховному процесі закладів
дошкільної освіти інноваційних педагогічних технологій.
У науковій літературі поняття «педагогічна технологія» розглядається як 1) системна сукупність, порядок
функціонування особистісних, інструментальних і методичних засобів, використовуваних для досягнення
педагогічної мети; 2) змістовна техніка реалізації навчального процесу; 3) системний метод створення, застосування,
визначення процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодії.
Спрямована на оптимізацію форм освіти. Педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує
найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і як
реальний процес навчання. В загальнопедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес із його метою,
змістом і методами навчання [2, с.105]. Водночас термін «інноваційна педагогічна технологія» дослідники тлумачать
як цілеспрямоване систематичне та послідовне впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій і
засобів, які охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до одержання очікуваних
результатів, інші – як комплексний, інтегрований процес, що охоплює суб’єктів, ідеї, способи організації
інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення. За іншими підходами до інновацій зараховують
не просто створення нових засобів, а й сутнісні зміни, які виявляються в новому способі діяльності, стилі мислення.
До специфічних сутнісних ознак педагогічних технологій належать:
 концептуальність (передбачає опору технології на конкретну наукову концепцію або систему уявлень);
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 діагностичне визначення цілей і результативності (полягає в гарантованому досягненні цілей,
ефективних результатів за оптимальних затрат для досягнення певного стандарту навчання);
 економічність (виражає якість, яка забезпечує резерв навчального часу, оптимізацію праці педагога і
досягнення запланованих результатів у найстисліші строки);
 алгоритмізованість, проектованість, цілісність, керованість (передбачає легке відтворення конкретної
технології будь-яким педагогом у будь-якому освітньому закладі). Кожний етап і прийом роботи повинен
обумовлюватися математично точно і передбачати можливість заміни іншим. Керованість пов´язана з можливістю
чіткого визначення мети, планування, проектування педагогічного процесу, поетапної діагностики;
 коригованість (можливість постійного оперативного зворотного зв´язку, послідовно орієнтованого на
чітко визначені цілі). У цьому плані ознаки коригованості, діагностичного визначення мети і результативності тісно
взаємопов´язані і доповнюють одна одну. Система контролю та оцінювання розвитку має забезпечувати щоденну
фіксацію динаміки зміни стану навичок, знань, тобто кожна дія педагога повинна обумовлюватися точною
діагностикою стану об´єкта;
 візуалізація (характерна для окремих технологій, передбачає використання аудіовізуальної та
електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів
і оригінальних наочних посібників) [1, с.64].
Варто зауважити, що складність і багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір
для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Як засвідчує практика,
найчастіше вихователі ЗДО використовують такі педагогічні технології:
 здоров’язбережувальні технології (забезпечення збереження здоров'я дитини, формування у неї
необхідних знань, умінь, навичок щодо здорового способу життя);

ігрові технології (ігрова форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь
розв´язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету);
 технології проектної діяльності (забезпечення зв'язку навчання з життям, формування у дітей навичок
дослідницької діяльності, підвищення самостійності, творчості, вміння планувати, працювати в колективі);
 технології дослідницької діяльності (створення оптимальних умов для розвитку пізнавальної активності
дітей шляхом експериментування);
 технологія ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких задач) (розвиток фантазії дітей, навчання
системного мислення, розуміння процесів, що відбуваються, єдності й протиріччя навколишнього світу,
прищеплення дітям вміння міркувати, навчати пошуку власних рішень);
 особистісно-орієнтовані технології (забезпечення комфортних умов у сім'ї та дошкільному закладі,
безконфліктних і безпечних умов розвитку дитини, найбільш повна реалізація її природних задатків).
На нашу думку, нині важливим є застосування інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють
введенню дитини в світ нових технологій, комп'ютерних програм, формуванню основ інформаційної культури
дошкільників.
Вимоги до комп'ютерних програм ЗДО: дослідницький характер; легкість для самостійних занять дітей;
розвиток широкого спектру навичок та уявлень; відповідність віку дитини; цікавість.
Класифікація програм: розвиток уяви, мислення, пам'яті; голосові словники іноземних мов; найпростіші
графічні редактори; ігри-подорожі; навчання читанню, математиці; використання мультимедійних презентацій.
До переваг комп'ютера можна віднести:
 представлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей величезний інтерес;
 несе в собі образний тип інформації, який зрозумілий дошкільникам;
 рух, звук, мультиплікація надовго привертають увагу дитини;
 володіє стимулом пізнавальної активності дітей;
 надає можливість індивідуалізації навчання;
 у процесі діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі;
 дозволяє моделювати життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті.
Однак існують помилки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій, яких слід уникати:
недостатня методична підготовленість педагога; неправильне визначення дидактичної цілі та місця ІКТ на заняттях;
безсистемність, випадковість застосування ІКТ; перевантаження заняття демонстрацією.
Насамкінець зазначимо, що сучасні педагогічні технології в ЗДО спрямовані на реалізацію державних
стандартів дошкільної освіти, побудову особистісної траєкторії розвитку дітей.
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ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ
Затірка М.В., здобувач вищої освіти; Шелестюк К.В., здобувач вищої освіти; Куруц Х.І., здобувач вищої освіти;
Прокопчук Т. П., здобувач вищої освіти
Кирилецька Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Необхідність підвищення якості знань, в умовах докорінної реформи освіти, передбачає створення
високоефективного механізму забезпечення якості освіти, зокрема якості навчальних досягнень учнів. Контроль та
коригування діяльності учнів виступають обов’язковими складовими необхідними для досягнення значних
підсумкових результатів. Одним з високоефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних досягнень
учнів є тест.
Під педагогічним тестом розуміється система взаємозв’язаних предметним змістом завдань специфічної
форми, зростаючої складності, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інші
характеристики особистості [1, с. 14]. Тести як інструмент вимірювання використовується в більшості країн світу.
Варто відмітити, що таке широке впровадження тестування для проведення різних видів контролю, у тому числі і
самоконтролю має позитивні та негативні сторони. Перш за все, тестування допомагає повністю зняти питання про
суб’єктивність оцінки учня. Серед інших переваг можна виділити: оперативність тестування; систематичне
відстеження якості та динаміки навчальних досягнень; ефективність проведення контролюючих заходів; підвищення
якості навчання через розвиток таких здібностей, як уважність, зосередженість; використання тестів під час
поточного контролю дає змогу вчителю швидко отримати інформацію про рівень знань учнів і в результаті
своєчасно скорегувати засвоєння ними навчального матеріалу; тест - це більш м'який гуманний інструмент, який
ставить учнів у рівні умови за рахунок використання єдиної процедури і єдиних критеріїв оцінювання.
Негативними моментами використання тестів є – їхня неефективність у діагностуванні системності та
глибини знань, способів діяльності; неможливість перевірити креативне та нестандартне мислення; відсутність
безпосереднього контакту з суб’єктами тестування та неможливість проконтролювати допущені ними випадкові
помилки раціональності діяльності і здатності до самостійності; клопітка робота щодо розробки якісних тестових
завдань. До недоліків тестів належить також можливість вгадати відповіді [2, с. 40].
Важливу роль відіграє те, що актуальність використання тестових завдань збільшується і у зв’язку з
проведенням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), основною метою якого є «оцінити ступінь
підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з метою конкурсного відбору для навчання у
вищих навчальних закладах». Тому важливо сьогодні прищепити учням навички культури тестування на всіх етапах
навчання, зробити цей процес буденним, який не викликає непорозумінь.
Поняття «тест» належить до основних понять педагогічної діагностики. Використовують такі основні типи
тестів:
1. Тестові завдання з однією вірною відповіддю. На кожне завдання пропонується кілька варіантів відповіді, з
яких лише один правильний.
2. Тестові завдання множинного вибору. В варіанти відповіді може бути внесено більше однієї вірної відповіді,
але в різних формах подання.
3. Тести на встановлення відповідності(логічних пар) між елементами двох списків.
4. Тести на визначення правильної послідовності.
5. Тести з короткою відповіддю. Відповідь може бути подана у вигляді числа, букв, слова тощо.
Для об’єктивності оцінювання знань учнів при тестовій системі перевірки знань, крім вибору форми
відповідей, важливо забезпечити зміст питань, вимоги до яких наступні: валідність - показник того наскільки добре
передбачуваний тест визначає те, для чого він призначений.; необхідний і достатній рівень складності; об'єктивність
і надійність; стійкість, можливість співставлення певній шкалі; репрезентативність - повнота обхвату завданнями
навчального матеріалу, програми, відображення тестами різних рівнів навчання; значущість і дискримінантність
(диференціації учнів, студентів та інших щодо максимального або мінімального рівня навчання); достовірність,
науковість, несуперечливість.
При складанні тесту слід дотримуватися рекомендацій щодо розробки тестових завдань та доцільності їх
застосування в конкретному тесті. При цьому потрібно враховувати їх різноманітність та орієнтуватися на
таксономічні цілі Блума [2, с. 31].
Таблиця 1.
Тестові завдання з урахування таксономічних цілей Блума
Навчальні
Навчальні дії учня
Типи тестів
Наприклад
цілі
Знання
запам’ятовує
і З однією правильною Вкажіть формули за якими знаходиться площа
відтворює
правила, відповідю;
трикутника:
𝑎𝑏𝑐
1
відшукує відомості та множинний вибір.
А. 𝑆 =
.
Б. 𝑆 = 𝑎ℎ𝑎 .
4𝑟
2
відносить їх до певної
(𝑎+𝑏+𝑐)∗𝑟
1
В. 𝑆 = 𝑎𝑏 sin 𝑦.
Г. 𝑆 =
.
категорії знань;
2
2
Розуміння
формулює
правила, З однією правильною
Із 8 студентів троє мають поїхати на
пояснює їх,
відповідю.
конференцію. Скількома способамии скласти таку
відокремлює
групу?
теоретичний опис від
А. 6.
Б. 21.
В. 24.
Г. 56.
практичних дій;

Наука, освіта, суспільство очима молодих
Використання

застосовує
правила,
методи, уміє поділяти
матеріал на складові
понять,
законів,
принципів,
теорій;наводить
приклади, прогнозує
результат;
виділяє
у
цілому
частини і встановлює
між ними зв’язки,
уточнює
зв’язки
з
раніше вивченим,
знаходить помилки та
усуває їх;
об'єднує в єдине ціле,
систематизує об’єкти
вивчення,
використовує у нових
ситуаціях;

Аналіз

Синтез

Оцінювання

віддає
перевагу,
аргументує вибір,
оцінює
значимість
результату,
прогнозує
наслідки,
приймає
рішення,
прогнозує помилки;
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З однією правильною
відповідю.

Знайти корінь рівняння 3 ∗ 3 𝑥 = .
9
А. 0.
Б. 1.
В.3.
Г. -3.

Встановлення
відповідності
(логічних пар) між
елементами
двох
списків; визначення
правильної
послідовності.
Встановлення
відповідності (логічних
пар) між елементами
двох
списків;
визначення правильної
послідовності.
З короткою
відповіддю.

Установіть відповідність між нерівностями
множинами їх розв'язків.
1. |𝑥 + 2| > −2
A. ∅
2. |𝑥 − 2| < 0
Б. (-2;2)
3. |𝑥| < 2
B. (-∞; −4) ∪ (0; +∞)
4. |𝑥| > 2
Г. (-∞; +∞)
Д. (-∞; −2) ∪ (2; +∞)
Запишіть у порядку спадання.
А sin 1
1.
Б.sin 1,2
2.
В. sin 33°
3.
𝜋
Г.sin
4.

1

2

Розв'яжіть рівняння виду log 3 (1 + log 3 (2 𝑥 − 7)) =
= 1.
Відповідь: _________

Педагогічний тест займає важливе місце у математиці, це підтверджується тим, що ЗНО з математики (яке є
одним із обов’язкових предметів) побудовано у вигляді тестів. Застосування тестів на уроках математики разом з
іншими видами контролю дає об'єктивну оцінку знань і умінь учнів, забезпечує об'єктивний зворотний зв'язок, дає
реальну картину що вже зроблено в ході навчального процесу і що ще належить зробити.

1.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
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Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

Навчання дітей дошкільного віку виразності мовлення найуспішніше здійснюється у художньо-мовленнєвій
діяльності, яка пов’язана зі сприйманням літературних творів, їх виконанням. Цей вид діяльності супроводжується
образним, виразним мовленням, словесною творчістю[1].
Проблема формування виразності мовлення у дошкільників розглядалася в працях О. Аматьєвої, Н. Гавриш,
С. Жупанин, Н. Карпинської, Є. Фльориної, С. Хаджираєва та інші[3].
Мета дослідження – формування навичок виразного мовлення старших дошкільників у процесі художньомовленнєвої діяльності.
Аналіз теоретичних досліджень показав, що формування виразності мовлення дошкільників – процес
складний, пов’язаний з розвитком мовленнєвої діяльності дітей та формуванням їх емоційної сфери. Для засвоєння
старшими дошкільниками соціально визнаних форм виразності мовлення необхідне спеціальне навчання[4].
Експериментальне дослідження складалося із трьох взаємопов’язаних етапів – інформаційно-експресивного,
діяльнісного та комунікативного.
На початку експерименту здійснювалося розширення уявлень дітей про інтонаційні й немовні засоби
виразності у навчально-мовленнєвій діяльності, а потім засвоєння ними вказаних засобів через
репродукцію(закріплення, повторення) і творче застосування(формування умінь вживання) засобів виразності у
мовленні в процесі цікавої, емоційно забарвленої художньо-мовленнєвої діяльності.
Як з’ясувалось, рівень уявлень дітей про інтонаційні та немовні засоби виразності мовлення залежить від
емоційного досвіду дітей, він зростає при умові ампліфікації знань дітей про засоби вираження емоцій у мовленні в
процесі комплексного використання різноманітних, в тому числі наочних(піктограми) методів і прийомів
формування виразності мовлення дошкільників у процесі емоційного забарвленого спілкування вихователя з дітьми
на заняттях і в повсякденному житті. Засвоєння дітьми знань про немовні засоби виразності у зв’язку з їх наочністю
відбувається швидше ніж інтонаційних[2].

і

Матеріали XІ Міжнародної науково–практичної конференції

72

Модель навчання дітей старшого дошкільного віку виразності мовлення, розроблена й апробовано в
дослідження, складалася з трьох взаємопов’язаних етапів: інформаційно-експересивного, діяльнісного,
комунікативного.
Перший етап навчання – інформаційно експресивний. Його метою було формування уявлень дітей про
інтонаційні й немовні засоби виразності мовлення, використання їх для передачі емоцій в діалогічному та
монологічному мовленні. На цьому етапі навчання ведучим видом діяльності була навчально-мовленнєва діяльність.
Використовувались мовленнєві заняття, зокрема тематичні та комплексні.
На другому, діяльнісному етапі роботи, здійснювалося формування у дітей вмінь і навичок використання
засобів виразності для передачі емоцій у діалогічному та монологічному мовленні.
Реалізація цього етапу роботи здійснювалася у навчально-мовленнєвій, навчальній та художньо-мовленнєвій
діяльності. Для роботи з дошкільниками обиралися твори, насичені емоціями. Основна увага зосереджувалася на
засвоєнні і самостійному використанні дітьми інтонаційних засобів виразності. Цьому сприяли: зразок виразного
мовлення, імітаційно-ігрові і творчі вправи.
Мета третього, комунікативного етапу експерименту – закріплення дітьми отриманих знань, умінь і навичок
свідомого використання засобів мовленнєвої виразності для розв’язання комунікативних завдань у творчих
сюжетно-рольових іграх, у навчально-мовленнєвій діяльності і повсякденному спілкуванні з дорослими й
однолітками. З цією метою використовувались емоційно-мовленнєві етюди.
Заключним етапом роботи було використання дітьми отриманих знань, умінь, навичок застосування засобів
виразності в умовах повсякденного спілкування з однолітками та дорослими.
Ефективними методами формування навичок виразного мовлення старших дошкільників у процесі
художньо-мовленнєвої діяльності є: читання й розповідання художніх творів( казок, оповідань, віршів) з подальшим
їх
аналізом, заучування віршів, виконання імітаційно-ігрових та творчих вправ, емоційно-мовленнєві етюди,
народні ігри[1].
Піктограми із схематичним зображенням мімічних і пантомімічних засобів виразності(темпу, сили голосу)
сприяють оволодінню дітьми навичками виразного мовлення.
Отже, формування навичок виразного мовлення(словесної дії) є складним процесом, який є можливим за
умови забезпечення поетапного засвоєння дітьми взаємопов’язаних мовних та немовних засобів виразності у процесі
художньо-мовленнєвої діяльності, застосування раціональних методів навчання, створення розвивального
середовища.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
Зелінська К., здобувач вищої освіти
Козлюк О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Період оновлення суспільства – це час переоцінки і оновлення моральних цінностей. Адже численні прояви
бездушності, моральної безпринципності, і навіть злочинності мають єдиний виток – бездуховність. Причини
моральної деградації не стільки у відсутності виховання, скільки у його невідповідності справжнім духовним
цінностям та інтересам людей. В. Сухомлинський стверджував, що для того, щоб у людині утвердилась висока ідея,
їй слід дати азбуку людської культури [7]. На думку Т. Поніманської, моральна культура є основою виховання
особистості з перших років життя. Суть морального виховання полягає у формуванні моральної позиції, ціннісних
орієнтацій, інтересів і потреб особистості [6, c.48].
В умовах оновлення і вдосконалення соціальних відносин, враховуючи, що моральна культура – це синтез
моральних переконань і навичок моральної поведінки, слід своєчасно розв'язувати завдання формування морального
досвіду особистості, дійового засвоєння норм моралі. У зв’язку з цим зростають вимоги до якості виховної роботи з
дітьми, починаючи з закладу дошкільної освіти.
Винятковість та необхідність морального виховання дошкільників підкреслюється у дослідженнях І. Беха,
А. Богуш, І. Зязюна, К Крутій, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманської, Н. Рогальської, О. Сухомлинської.
На сучасному етапі активізується вивчення психологічних та педагогічних проблем морального розвитку
дітей у зв’язку з новими концепціями дошкільного виховання, Закону України “Про Освіту” і “Про дошкільну
освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.
Вчені (А. Богуш, Л. Виготський ,Д. Ельконін, О. Кононко, О. Леонтьев, Т. Поніманська та ін.) одностайні, що
дошкільний вік – період початкового становлення особистості дитини, коли закладаються основи характеру людини,
її ставлення до навколишнього світу, людей, до самої себе, засвоюються моральні норми поведінки. Саме у перші
роки розвиваються моральні уявлення, почуття, звички, які визначають подальше вдосконалення особистості [5].
Втрата специфічних можливостей для морального виховання в дошкільному віці не може бути компенсована у
наступні роки. Саме тому постає необхідність пошуку нових шляхів, підходів до морального виховання.
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Аналіз існуючих підходів до морального виховання дітей дошкільного віку засвідчує певні підстави для
переосмислення цінностей виховання у зв’язку зі зміною самого суспільства. На перше місце виходять
соціокультурні підходи, що означають постановку в центр психолого-педагогічних теорій і технологій перероблену
у відповідності загальнолюдським цінностям природу людини і її середовище – світ знарядь її матеріальної культури
та духовних досягнень (І. Бех, Є. Бондаревська, О. Кононко, А. Мудрик та ін.).
Означене положення виступає основою для виховання особистості, ядром якої є суб’єктивні властивості, які
визначають міру її свободи, гуманності, духовності і життєтворчості. Основними якостями особистості стає її
здатність до культурної ідентифікації, засвоєння цінностей культури, вибору і здійснення культуродоцільного
способу життя. У відповідності з цим положенням у дитини повинен сформуватися цілісний образ світу.
У дослідженнях минулого значна увага приділялась вивченню проблем морального виховання, проте в
переважній більшості вчені звертали увагу на якийсь один бік морального виховання або на моральний розвиток
дитини в ході однієї діяльності. Натомість теоретичні праці та експериментальні дослідження відомих педагогів і
психологів (Л. Божович, О. Запорожця, Т. Коннікової, В. Сухомлинського та ін.) свідчать про те, що моральний
розвиток дитини не можна розглядати лише як один із напрямів розвитку особистості, який стоїть поряд з іншими
напрями виховання та розвитку особистості (розумовим, трудовим, фізичним, естетичним). Зв’язок цих складових
розвитку особистості дитини неоднозначний.
Багато психологів (І. Бех, Т. Титаренко, С. Якобсон) вважають, що моральне виховання особистості можливе
лише за умови формування усіх сторін моральності: моральної свідомості, моральних почуттів і поведінки. При
цьому різні автори по-різному підходять до вирішення проблеми морального розвитку і виховання. Так Ж. Піаже,
досліджуючи процес морального розвитку, розглядає лише генезис моральних суджень, розвиток моральної
свідомості. У працях Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, більше уваги приділяється розвитку моральних
почуттів, які формуються в процесі засвоєння соціальних цінностей, вимог і норм. В. Богословський детально
розглядає виникнення моральної поведінки, яка неможлива без готовності до моральних вчинків, що визначається
знанням моральних норм і емоційним відношенням до них.
Ми поділяємо думку дослідників про те, що основною особливістю морального виховання особистості є
інтегративність: неможливо виховати моральну людину без належного інтелектуального, естетичного, вольового,
фізичного розвитку. Моральне виховання ми розглядаємо як цілеспрямовану взаємодію дорослого і дитини з метою
формування моральних почуттів і якостей, засвоєння норм і правил, розвитку відповідних мотивів і звичок
поведінки. Отже, моральне виховання не можна розглядати як одну із сторін розвитку, бо воно спрямоване на
загальний розвиток особистості.
Не можна погодитися з окремими дослідниками, які вважають, що в дошкільному віці різні види діяльності
мають свою специфіку, не пов’язану з моральним становленням особистості. Звичайно ж мають, але особистість
розвивається цілісно, і тому, формуючи одне, ми незмінно впливаємо і на інші сторони особистості [4, c.99].
Суть процесу морального виховання особистості полягає у взаємодії вихователя і дитини з метою
прилучення її до моральних цінностей суспільства, формування морального досвіду, виховання морально-вольових
якостей особистості, мотивів поведінки. Процес морального виховання – важливий компонент цілісного
педагогічного процесу закладу дошкільної освіти. Принциповою своєрідністю морального виховання є те, що його
не можна виділити в окрему спеціальну діяльність (на зразок навчання), воно здійснюється в процесі всього життя
дитини, у руслі будь-якої діяльності й спілкування з дорослими й однолітками.
Процес морального виховання характеризується насамперед цілеспрямованістю. Мета морального виховання
– формування особистості дитини – досягається лише за умови знання педагогом можливостей морального розвитку
дітей та завдань, змісту і методів виховання на кожному віковому етапі дошкільного дитинства.
Моральне виховання – одна з провідних сторін складного процесу формування нової особистості, основою
якого є засвоєння дитиною певного світогляду, оволодіння нею конкретними знаннями, її естетичний розвиток.
Безперечно, особистість формується не лише в результаті цілеспрямованої діяльності вихователя, а й
нерегламентованим впливом середовища і окремих людей, серед яких не виключені і негативні прояви. Моральне
виховання, яке входить в систему цілісного процесу формування гармонійно розвинутої людини, ми також
розглядаємо як результат не лише спеціально організованої діяльності педагога, але і як результат об’єктивних
впливів різноманітних життєвих обставин.
Моральне виховання дошкільника має на увазі різноманітні педагогічні впливи на думки, почуття, соціальну
практику дитини, її розвиток. Цей процес поєднує в собі такі особливості:
— цілеспрямованість (полягає в чіткій окресленості мети педагогічних впливів);
— багатофакторність (передбачає врахування усіх чинників, які відіграють суттєву роль у процесі виховання);
— віддаленість у часі результатів роботи (виховання є тривалим процесом, результати якого не можуть бути
досягнутими відразу);
— неперервність (полягає в систематичності взаємовпливів вихователя і вихованця);
— визначальна роль педагога (педагог має бути моральним взірцем для дошкільника);
— цілісність (передбачає внутрішню єдність усіх виховних засобів і впливів щодо формування моральної
культури людини) [1; 3; 6].
Системотвірну функцію в становленні й розвитку гармонії особистості виконує її духовно-моральна сфера.
Вона утворює ту основу, навколо якої компонуються і інтегруються всі прояви особистості в єдине ціле,
підвищується ступінь її цілісності. Цілісна гармонійна особистість є похідною гармонії педагогічних впливів.
Сутність цієї закономірності В. Сухомлинський визначив наступним чином: “Педагогічний ефект кожного засобу
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впливу на особистість залежить від того, наскільки продумані, цілеспрямовані, ефективні інші засоби впливу” [7,
c. 259]. Інакше кажучи, цілісності як суттєвій характеристиці особистості дошкільника повинен відповідати цілісний
підхід в його духовно-моральному вихованні і розвитку.
Моральна основа особистості закладається, як вже зазначалось, в дошкільному дитинстві. Від її міцності
багато в чому залежить розвиток творчих здібностей дітей, їх самостійність, цілеспрямованість тощо. Саме тому
турбота про моральний розвиток особистості вимагає постійної уваги з боку педагогів і батьків. Основою
моральності являються якості особистості, які визначають її моральне обличчя, роблять людину внутрішньо вільною
і соціально цінною в усіх сферах її суспільного і особистого життя. Моральні якості особистості виступають одним
із вагомих внутрішніх механізмів, які лежать в основі морального вибору і саморегуляції поведінки, визначають
рівень соціальної активності і зрілості людини, її моральну культуру. Закладені в дошкільному дитинстві початки
гуманізму, суспільної спрямованості слугують основою для формування у дітей колективізму – центрального
завдання морального виховання підростаючого покоління, яке на сучасному етапі незаслужено відійшло на задній
план як у дослідженнях, так і серед завдань педагогічної практики. При цьому не враховується така важлива
закономірність: якщо взаємини дітей не спрямовуються моральним вихованням, то вони складаються стихійно.
Відтак, у дітей не формується необхідний соціальний досвід.
Сучасне моральне виховання, на думку С. Козлової, повинно будуватися за двома взаємозв’язаними лініями:
удосконалення змісту і пошук ефективних технологій. Із змістом морального виховання все більш менш зрозуміло.
Що ж стосується технологій, то в їх основі повинні лежати методи, що дозволяють формувати механізми морального
виховання. Моральне стає моральним у тому випадку, якщо педагог враховує і організовує комплекс впливів,
здатних формувати у взаємозв’язку уявлення, почуття, відношення, звички, моральну поведінку. Виключення одного
з компонентів механізму призводить до формалізму у вихованні, і тоді не може йти мова про істинно моральний
розвиток особистості [4, c.101].
Наше дослідження засвідчує, що в освітньому процесі закладу дошкільної освіти провідним є взаємозв’язок
обумовленості виховних впливів на особистість дошкільника (дошкільний заклад, садок, сім’я, соціум) і
спрямованість на розвиток його різнобічних інтересів і ставлень, які реалізуються в різноманітній за змістом і
видами діяльності, особистісно і соціально значущій активності й обумовлюють досвід моральної, гуманної
поведінки і емоційно-ціннісних ставлень, які мають гуманний характер. Моральне виховання і розвиток
дошкільника можуть бути здійснені лише на базі особистісно орієнтованих педагогічних технологій, що являють
собою цілісну сукупність дій, операцій, процедур, що забезпечують отримання діагностувального і гарантованого
результату, в змінних умовах.
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МЕТОДИКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Карась М. В., здобувач вищої освіти
Джава Н. А., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Навчання іноземній мові у вищих навчальних закладах займає сьогодні пріоритетне місце. Це
обумовлено тим фактом, що виникла необхідність у грамотних спеціалістах у різних сферах діяльності, які добре
володіють іноземною мовою. Процеси інтеграції дедалі сильніше впливають на таку важливу сферу життя як
освіта. Українська освіта і культура інтегруються у світовий простір. І наразі, перед викладачами іноземних мов
стоїть важливе завдання: навчити студентів спілкуватися іноземною мовою, працювати з науковою літературою,
робити доповіді на наукових конференціях за своєю спеціальністю, писати статті та вести ділове листування
іноземною мовою.
Поняття та сутність явища інтенсифікації процесу навчання іноземних мов обговорюється в наукових
працях з методики і педагогіки починаючи ще з 60-х років ХХ століття. Термін «інтенсифікація процесу
навчання» розглядається в методиці з різних сторін і з різних точок зору. Найчастіше це поняття трактується як
спосіб досягнення максимальної ефективності за мінімально можливий проміжок навчального часу і за
мінімальних витрат зусиль студентів, тобто, по суті, інтенсифікація полягає у збільшенні кількості матеріалу, який
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опрацьовується на заняттях, і забезпеченні глибини його засвоєння за одиницю часу. Таким чином, мета
інтенсифікації процесу навчання іноземної мови – досягти більш високої якості навчання, максимальної
продуктивності навчального процесу та, відповідно, підвищити якість навчальної діяльності викладача.
Інтенсифікація навчання, згідно з А.О. Вербицьким [2], полягає у передачі більшого обсягу навчальної
інформації студентам при умові незмінної тривалості навчання без зниження вимог до якості знань. На думку С.І.
Архангельського [2], інтенсифікація навчального процесу у вищій школі означає підвищення якості навчання та
одночасне зниження часових затрат за рахунок використання активізуючих засобів, форм та методів навчання.
Сутність інтенсифікації полягає, як стверджує науковець, в ефективності викладання, ефективності учіння та
ефективності навчального матеріалу [2].
За Т.І. Ільїною, інтенсифікація навчального процесу – це передусім забезпечення стійкого засвоєння
відібраного кола професійно необхідних знань та опрацювання відповідних умінь і навичок в оптимально
допущені суспільством терміни. Як зазначає В.О. Сластьонін, в основі інтенсифікації професійної підготовки
полягає програмно-цільовий підхід, сутність якого – в єдності всіх сторін навчання, у їх підлеглості кінцевому
результату. Тому, перехід на інтенсивний шлях навчання у вищій школі означає: шукати та створювати такі
методи, прийоми, способи та засоби навчання, які дозволяють підвищити ефективність навчально-виховного
процесу, причому не за рахунок напруження в діяльності викладача та студента [5].
Російський науковець і педагог Ю. Бабанський зазначає, що до основних факторів, які сприяють
інтенсифікації навчального процесу, належать: підвищення цілеспрямованості навчання, посилення мотивації
студентів, підвищення інформативної ємності змісту освіти та впровадження інноваційних технологій.
Успішна інтенсифікація навчального процесу передбачає розробку та впровадження науковообґрунтованих методів керівництва пізнавальним процесом, що мобілізує творчий потенціал. Підвищення темпів
професійної підготовки майбутніх викладачів може бути досягнуто завдяки удосконаленню змісту навчального
матеріалу та методів навчання. Здійснений нами аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених
проблемі інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (А.М. Алексюк , С.І. Архангельський [1], А.О.
Вербицький [2],С.У. Гончаренко [3], В.О. Сластьонін [5]) дозволив визначити такі шляхи вдосконалення змісту
навчального матеріалу: раціональний відбір навчального матеріалу з чітким виділенням в ньому базової частини
та додаткової, вторинної інформації, відповідно основної та додаткової літератури; перерозподіл за часом
навчального матеріалу з тенденцією надання нової інформації на початку заняття, коли сприйняття студентів є
більш активним; концентрацію аудиторних занять на початковому етапі освоєння навчального змісту з метою
формування мотивації та установки, необхідних для активізації самостійної роботи студентів раціональне
дозування навчального матеріалу для багаторівневого опрацювання нового матеріалу з урахуванням того, що
процес пізнання розвивається не за лінійним, а за спіральним принципом; забезпечення логічної наступності нової
та вже опанованої інформації, активне застосування нового матеріалу для повторення та більш глибокого
засвоєння вже пройденого; економічне та оптимальне використання навчального часу.
Інтенсифікація професійної підготовки майбутніх викладачів як продуктивний спосіб покращення
магістерського навчання передбачає досягнення бажаних результатів – формування готовності до викладацької
діяльності за рахунок зміни якісних чинників, щонайперше, шляхом напруження внутрішніх інтелектуальних сил
особистості в процесі пізнавальної діяльності. Адже відомо, що людина має великі можливості для
інтелектуального зростання. Звідси, завдання професійної підготовки майбутніх фахівців полягає у забезпеченні
організації навчально-виховного процесу. У такому разі інтенсифікація полягає й у використанні інноваційних
педагогічних технологій (проблемних, комп’ютерних, ігрових), спрямованих на якісну перебудову навчальновиховного процесу. Адже саме проблемні методи дозволяють створити умови для розвитку мислення студента,
його пізнавальних здібностей, творчих умінь; стимулюють активну творчу позицію особистості; забезпечують
засвоєння знань, умінь, самостійно здобутих в ході активної пізнавальної діяльності [4].
Як свідчать дослідження багатьох дидактів вищої школи (С.І. Архангельський [1], А.О. Вербицький [2],
В.О. Сластьонін [5]), найбільший ефект щодо інтенсифікації педагогічного процесу у вищій школі забезпечують
такі методи, як метод ділових ігор та метод аналізу ситуацій. Перевагою методу ділових ігор є їх наближеність до
умов реальної діяльності та можливість для студентів не тільки знайти рішення певної задачі, але і відчути
результат прийнятого рішення. Це досягається завдяки тому, що в кожній діловій грі існує повністю розроблений
та відпрацьований алгоритм (блок-схема) надходження інформації та прийняття рішення; існує імітаційна модель
об’єкта, існує багато можливостей впливу на модель і студент має обрати дію для того, щоб досягнути
найкращого результату. Завдяки спробам та помилкам студенти вчаться формувати таку послідовність дій, яка
дозволить отримати високі результати у певних ситуаціях. Саме завдяки цьому дуже швидко формуються навички
практичних дій, нові способи оволодіння викладацькою діяльністю. Метод аналізу ситуацій є другим засобом
педагогічної інтенсифікації, має багато різновидів, найбільш часто вживаними з яких є: ситуації-ілюстрації,
ситуації-проблеми, ситуації-вправи та ситуації-оцінки. Оскільки основним завданням професійної підготовки
майбутніх фахівців є формування в них готовності до професійної діяльності, то можуть бути застосовані всі
вищезазначені види ситуацій. Проте найбільший ефект мають усе-таки ситуації-проблеми: в процесі аналізу цих
ситуацій поступово, від завдання до завдання, для студентів стає звичним виконання у певній послідовності
операцій: з аналізу інформації, що містить ознаки проблеми, з виявлення проблеми, формування мети, уточнення
завдання, визначення вимог до вирішення та критеріїв для оцінки його ефективності. Вирішення ситуаційної
задачі надає великий навчальний та розвивальний ефект тому, що поглиблює досвід студента, удосконалює його
вміння та навички, актуалізує спеціальні знання.
Тому результати впровадження в роботу ВНЗ методик проблемного і активного навчання, засвідчили
значні покращання в засвоєнні знань студентами, – у них формуються уміння і навички самоосвіти, відповідна
мотивація і краще розуміння навчального матеріалу, творчий підхід при прийнятті рішень, уміння розробляти і
застосовувати наукові обґрунтування, використовувати свідомо педагогічну термінологію, деталізувати деякі
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поняття з метою інтенсифікації процесу навчання та поглиблення знань. При цьому функції педагога вбирають у
себе функції від інформаційно-консультативної до координуючої роботи. Зазначимо, що використання методик
проблемного і активного навчання відображає об'єктивну потребу в певному типі навчальної діяльності, а
ефективною така система, на нашу думку, буде лише тоді, коли процес оволодіння особистістю всіма надбаннями
сучасної педагогіки створить механізми культурного і професійного саморозвитку і самовдосконалення, буде
сприяти переорієнтації освіти на сучасні технології навчання. Тому використання в навчальній роботі методик
проблемного і активного навчання є важливою складовою впровадження сучасних педагогічних технологій освіти
і забезпечує високу якість засвоєння навчального матеріалу, сприяє розвиткові логічного мислення, творчих
здібностей та активному мотивованому процесу засвоєння знань.
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Баліка Л. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
Сьогодні національно-патріотичне виховання набуває особливого значення, метою якого є сприяння набуттю
дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати
форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами,
органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів [3]. Тому, однією з умов
ефективності процесу національно-патріотичного виховання молодших школярів є врахування їх вікових та
індивідуальних особливостей.
Основним новоутворенням психіки дитини молодшого шкільного віку є довільність як особлива якість
психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексія. Саме у молодшого школяра формується ядро особистості (моральні
почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки. Він вчиться не лише виконувати
вимоги колективу, а й бере активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка йому до душі.
Діти-шестилітки виділяють особисті цінності, відбувається їх емоційне освоєння, яке закріплюється у діяльності,
поведінці та міжособистісних взаєминах. У дітей цього віку з’являється дистанція соціальних зв’язків при оцінці норм
поведінки дітей і дорослих; у них розвивається певна орієнтація на соціум, вміння на відповідному рівні розуміти і
оцінювати суспільні відносини. Дитина починає розуміти важливість суспільно значущих справ, у неї формується певне
розуміння й оцінка соціальних явищ, орієнтація на оцінне ставлення дорослого через призму конкретної діяльності. За всіх
індивідуально-варіативних особливостей процесу становлення ціннісних орієнтацій, саме у шість років він відрізняється
найбільшою динамічністю [2].
У психолого-педагогічній літературі молодший шкільний вік характеризується як період інтенсивного розвитку
пізнавальної сфери, формування ядра особистості, її морально-етичних цінностей, які набувають усвідомленого характеру
і сприяють виникненню відносно стійких форм моральної поведінки. Зрозуміло, що здатність дитини пізнавати і
сприймати себе як члена сім’ї, родини, жителя певного міста чи села, країни значною мірою залежать від зовнішніх
обставин, авторитету дорослих. Приклад емоційного ставлення до дійсності дорослих відіграє вагоме значення у вихованні
молодших школярів, тому від багатства почуттів дорослих залежать почуття дітей, і педагог може здійснити сильний
вплив на учнів прикладом власних хвилювань, що полегшує формування патріотичних якостей [1, с. 18].
Криза семи років пов’язана з появою нового центрального для особистості утворення, яке психологи називають
терміном «внутрішня позиція». Дитина на межі 7 і 8 років починає сприймати себе в якості «соціального індивіда», і у неї
виникає потреба у новій життєвій позиції і в суспільно корисній діяльності, яка забезпечує цю позицію. Найвищим
показником розвитку моральної свідомості молодших школярів є виникнення рефлексивних процесів. У свідомості
відбувається конкретизація уявлень про себе, свою значущість, свої соціальні ролі, виокремлюється уявлення про характер
стосунків з оточуючими, усвідомлюється здатність до співробітництва з іншими, що заснована на дотриманні моральних
норм і правил. У цей час формується і певне розуміння й оцінка соціальних явищ, зорієнтованість на оцінне ставлення
дорослого крізь призму конкретної діяльності. Враховуючи це, слід створювати сприятливі психологічні умови для дитини
з метою формування патріотичної рефлексії та розвитку патріотичної самосвідомості.
У молодшого школяра десятирічного віку відбувається якісний скачок у його ціннісних орієнтаціях як у системі
взаємовідносин, ставлень до інших людей, до спільної справи, так і в ціннісному орієнтуванні у різних видах діяльності,
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оцінці явищ оточуючого довкілля. Відбувається не просто наростання цих компонентів ціннісних орієнтацій, які
попередньо склалися в процесі здійснення шести-дев’ятирічними дітьми предметно-практичної і навчальної діяльності й
ускладнення форми спілкування, але, головне, принципово змінюються ціннісні орієнтації у всіх сферах відносин дитини,
яка активно долучається до норм суспільства, і яка на новому рівні оцінює суспільно корисні справи. Ступінь розвитку
соціальної активності дітей пов’язаний з певним рівнем розвитку їхньої свідомості та самосвідомості. Саме тому, у
молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого
угруповання; як учня, мешканця міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її
природи, рідного слова, побуту, традицій [1, с. 8].
Тож у дітей кінця молодшого шкільного віку ціннісні орієнтації починають складатися у більш розвинену,
складну й стійку систему, яка визначає ставлення їхньої активної життєвої позиції. Для дитини більшу роль починає грати
інформація, меншу – емоції; удосконалюється виділення найбільш значущої інформації; розвивається творча уява: на
основі переробки минулого життєвого досвіду і нового почутого або прочитаного створюються нові образи. Поступово
починають розвиватись і зміцнюватись соціальні якості – погляди, переконання, світогляд, певне відношення до
навколишнього світу, людей, самого себе.
В. Киричок наголошує, що маленькій дитині у процесі патріотичного виховання, перш за все, слід «пропустити»
отриману інформацію (знання про Батьківщину, свій народ, рідний край, мову, традиції свого народу, його культуру та
історію) через світ власних емоцій та почуттів, «емоційно-пережити» її, лише тоді дитина краще усвідомить отриману
інформацію, засвоїть її, спробує використати у своїй практичній діяльності [2]. Відтак, пріоритетна роль у національнопатріотичному вихованні учнів 1-4 класів повинна належати активним формам та методам виховання, які сприятимуть
комплексному впливу на почуття, переконання та діяльність вихованців.
Отже, врахування схарактеризованих вище психолого-педагогічних особливостей учнів молодшого шкільного
віку є однією з умов оптимізації процесу національно-патріотичного виховання.
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На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей.
Всесвітня організація охорони здоров’я визначає здоров’я як повне фізичне, психічне й соціальне благополуччя
людини. У сучасних державних програмах значне місце відведене питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей,
створення сприятливих умов для нормального розвитку, забезпечення соціального захисту в період корінних
соціально-економічних перетворень і реформ[3].
Здоров’я дітей залежить від низки факторів: біологічних, екологічних, соціальних, гігієнічних, а також від
характеру педагогічних впливів. Серед різноманітних факторів, які впливають на стан здоров’я дітей та
працездатність дитячого організму, важливе місце посідає рухова активність, тобто природна потреба в русі,
задоволення якої є необхідною умовою всебічного розвитку та виховання дитини. Сприятливо впливає на організм
тільки та рухова активність, яка перебуває в межах оптимальних величин.
Рухова активність дошкільників визначається не стільки біологічною потребою(кінезофілією), скільки
цілеспрямованим педагогічним впливом на дітей, який здійснюється у даному напрямі[4]. Потреба дитини у руховій
діяльності може бути придушена або навпаки – стимулюватися створеним у садку оптимальним руховим режимом.
Постійний розвиток пропріоцептивної імпульсації, що виникає під час м’язової діяльності, всебічно
стимулює фізичний, сенсорний та інтелектуальний розвиток дітей. Виконання різноманітних рухів, активна м’язова
діяльність – важливе джерело отримання дитиною уявлень та інформації про навколишній світ. Оптимальна,
правильно організована рухова активність дитини створює відповідні передумови для нормальної життєдіяльності
організму людини в дорослому віці(І. Аршавський, Л. Маркоросян, І. Муравов та інші).
Діти, які систематично займаються фізичною культурою, відрізняються життєрадісністю, оптимізмом і
високою працездатністю як під час фізичного, так і розумового навантаження. Висока тренованість підвищує опір
організму дитини до негативного впливу зовнішнього середовища (А. Коробков, Л. Какурін та інші)[2].
Для дітей старшого дошкільного віку характерна висока потреба в руховій активності. Рухова активність у
цьому віці стає все більш цілеспрямованою, значною мірою залежною від емоційного стану дітей та від мотивів,
якими вони керуються у своїй діяльності. Самостійність, упевненість у собі, почуття задоволення є добрими
стимулами для цілеспрямованої рухової активності старших дошкільників.
Діти 5-6 років здатні отримувати задоволення в результаті успішного досягнення мети та подолання
труднощів. У цьому віці діти вже мають чимало спеціальних знань, уміють аналізувати свої дії, змінювати й
перебудовувати їх залежно від ситуації та отриманого результату. Усе це сприяє активізації рухової діяльності дітей,
прояву ініціативи, вольових якостей, а також розвиткові інтересу до занять фізичною культурою.
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У дошкільному навчальному закладі потребу дітей в рухах забезпечують шляхом використання широкого
комплексу різних засобів фізичної культури, насиченню повсякденного життя дітей різними руховими іграми і
вправами, які вони можуть виконувати самостійно.
Для досягнення оптимального рухового режиму дітей 5-6 років в закладах дошкільної освіти необхідно
враховувати відповідну систему педагогічних умов – створення спортивно-фізкультурного середовища, а саме:
використання різноманітного устаткування та інвентарю; формування дитячих інтересів до рухів та рухової
діяльності; забезпечення рухової активності в процесі проведення організаційних форм фізичного виховання;
організація самостійних ігор дітей у повсякденному житті; організація активного відпочинку дітей.
Однією з основних педагогічних умов, що забезпечує організацію рухового режиму дітей 5-6 років у закладах
дошкільної освіти, є створення матеріально-спортивного середовища з фізичного виховання: наявність необхідного
фізкультурного устаткування, зали, спортивного майданчика, фізкультурних куточків у групах, оскільки активний
руховий режим порівняно з пасивним вимагає додаткового матеріального забезпечення педагогічного процесу.
Обладнані відповідним інвентарем спортивний майданчик і зала, фізкультурні куточки в групах дають
можливість педагогу організувати рухову активність малят у різні пори року, в різних погодних умовах і періодах
дня.
Організація раціонального рухового режиму у закладах дошкільної освіти передбачає врахування
закономірностей розвитку рухової активності дітей 5-6 років; зростання всіх основних показників рухової
активності дітей, які відвідують заклади освіти різного типу; сезонні і добові коливання рухової активності; тижнева
динаміка рухової активності; індивідуальні відмінності показників рухової активності[1].
Створення зазначених умов сприяє ефективній організації різноманітних рухливих ігор, вправ, занять
фізкультурою на свіжому повітрі, фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я.
Рухова активність дитини значною мірою зумовлена запропонованим руховим режимом у дошкільному
закладі, бо система виховної роботи може бути спрямована як у бік пригнічення рухової активності дітей, так і на її
посилення. Отже, для організації рухового режиму в закладах дошкільної освіти необхідні відповідні умови, що
задовольняють потреби дітей у русі.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Сьогодні фітнес-індустрія як важливий напрям фізкультурно-оздоровчої діяльності активно розвивається.
Цей факт породжує необхідність оновлення процесу підготовки професійних фахівців у цій галузі. Розвиток
сучасного фітнесу відбувається як на суспільному рівні, включаючи необхідність кожної людини у збереженні та
зміцненні здоров’я, розвитку його психологічної та фізичної складової, так і на рівні професійної підготовки
фахівців у цьому напрямку. На думку О. Атамась та Л. Ващук [1; 4] до перспектив та тенденцій розвитку фітнесу в
Україні відносять такі напрямки – активний розвиток дитячого фітнесу; підвищення ролі духовного фактора у
фітнесі й індивідуалізація програм; подальші злиття індустрії фітнесу та сфери охорони здоров’я України; інтеграція
фітнесу у сфері освіти; підвищення екологічних позицій фітнесу; підвищення мотивації й урізноманітнення фітнестехнологій.
А. Твеліна схарактеризувала соціально-педагогічні передумови впровадження оздоровчого фітнесу в
систему фізкультурної освіти так: перехід суспільства від тоталітарного, консервативного до демократичного,
варіативного, інноваційного; соціальний запит на здорову, успішну, гармонійно розвинуту людину; модернізація
фізичної культури студентів і пошук концептуальних ідей по оздоровленню і підвищенню рівня фізичного розвитку,
фізичної підготовленості молоді; гуманізація фізкультурної освіти і її потреба в нових ідеях; перегляд організаційнометодичних основ організації фізкультурно-оздоровчої роботи, свобода вибору програм і технологій в закладах
освіти; доступність, популярність, різноманітність напрямків фітнесу, його широка стратифікація, великі можливості
задовольнити потреби в руховій активності різного контингенту, що займається в умовах освітньої установи [7].
А. Твеліна класифікує засоби, форми, методи фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми різного віку:
аеробне тренування з використанням циклічних вправ (ходьба, біг, плавання, вправи на кардіотренажерах), різні
напрямки фітнесу (спінбайк-, сайклінг-, фітбол-, данс-, аква-, степ-, класичний та інший види аеробіки, атлетична
гімнастика, шейпінг, стретчинг, пілатес, слайдинг, калланетика та ін.), оздоровча і лікувальна гімнастика.
Дослідниця також розглядає деякі види оздоровчого фітнесу: калланетика – це найуніверсальніший на сьогодні
комплекс вправ для всіх вікових категорій, комплекцій і характерів; пілатес (Pilates) – це безпечний комплекс вправ
без ударного навантаження, що дозволяє розтягнути й зміцнити основні м’язові групи, не забуваючи при цьому й
про більш дрібні слабкі м’язи, сприяє зняттю навантаження з попереку й плечового пояса. Окрему групу складають
види фітнесу, побудовані на динамічному навантаженні: бокс-, карате-аеробіка, тай-бо, кі-бо поєднують у собі
комплекс вправ з аеробіки й бойових мистецтв; степ-аеробіка (step) – це танцювальні фізичні вправи, які
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проводяться з використанням спеціальної платформи (степу); памп-аеробіка – силова аеробіка з міні-штангою вагою
від 2 до 20 кілограмів; танцювальна аеробіка (dance) зміцнює м’язи, стимулює роботу серцево-судинної системи,
поліпшує координацію рухів і поставу, спалює зайву вагу [7].
М. Василенко виділяє модельні характеристиками фітнес-тренера: універсальність, досвід роботи,
педагогічний талант, харизма, уміння продавати фітнес-послуги, медичну компетентність, бажання вчитися,
психологічну компетентність, артистизм, приємну зовнішність [2]. Також автор визначає спеціальні професійні
компетентності фітнес-тренера: здатність до використання основ медичних знань у процесі професійної діяльності;
здатність до використання знань про фактори ризику, напрями профілактики та реабілітації хронічних
неінфекційних захворювань у процесі професійної діяльності; здатність до лікарсько-педагогічного контролю осіб,
які займаються фітнесом; здатність використовувати знання з медико-біологічних аспектів рухової активності в
процесі програмування та проведення занять з оздоровчого фітнесу; здатність використовувати фундаментальні
знання з теорії та методики спортивного тренування при вирішенні завдань у певному фаховому середовищі;
здатність до застосування засобів і методів легкої атлетики у фізичному вихованні; здатність до організації та
проведення спортивних і рухливих ігор у фізичному вихованні; здатність до застосування засобів та методів
гімнастики у фізичному вихованні; здатність до організації та проведення процесу фізичного виховання в закладах
середньої освіти; здатність до професійного зростання та досягнення педагогічної майстерності [3, с. 133–135].
В. Гаєвий та С. Демеха розкривають технологію управління фізкультурними кадрами у фітнес-організаціях
у галузі фізичної культури та спорту, де наголошують, що на практиці використовується саме «європейська» модель
управління. Варто наголосити, як зазначають науковці, що «одними з важливих функцій процесу управління
фізкультурними кадрами у вітчизняних організаціях фітнес-спрямованості є мотивація кадрів» [6, с. 11].
О. Гончарова, Л. Денисова та В. Усиченко розглядають питання використання сучасних інформаційних
технологій у сфері оздоровчого фітнесу. Зокрема, дослідники наголошують на доцільності застосування
комп’ютерної програми для організації самостійних занять з оздоровчого фітнесу «Yourself Fitness» (Respondesign
in.) [5].
Отже, підготовка майбутніх фітнес-тренерів на сьогодні є, популярним з огляду на його оздоровчу
спрямованість та вимагає акцентування уваги на застосуванні сучасних фітнес-технологій, розробці програмнометодичного забезпечення та удосконалення кваліфікаційних характеристик відповідно до вимог сучасної вищої
освіти.
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МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ЗНЗ
Ковалевська І. В., здобувач вищої освіти
Оксенюк О. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Освiта є одним з основних чинникiв, що формують суспiльство країни та забезпечують його розвиток.
Передумовою прогресивного розвитку суспiльства є розширене вiдтворення трудового й освiтнього потенцiалу
країни, який за сучасних умов забезпечується через розвиток системи маркетингу освiтнiх послуг.
Сьогоднi, у перiод загострення конкурентної боротьби навчальних закладiв на ринку освiтнiх послуг,
загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) змушенi шукати ефективнi методи протидiї як внутрiшньому, так i
зовнiшньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг. Однiєю з
умов протистояння в такiй конкуренцiї для ЗНЗ є встановлення та розвиток ефективної системи маркетингу освiтнiх
послуг.
Сутнiсть маркетингу освiтнiх послуг полягає в максимальному задоволеннi iндивiдуальних потреб
споживачiв освiтнiх послуг щодо особистого та професiйного зростання і пiдвищеннi особистої цiнностi людини,
внаслiдок чого вiдбувається вiдтворення загального iнтелектуального потенцiалу суспiльства. Тому дослiдження
споживачiв – безпосереднiх одержувачiв освiтнiх продуктiв – є основою маркетингу освiти.
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Споживачами ринку освiтнiх послуг ЗНЗ є школярі та їх батьки. Крiм того, навчальні заклади прямо або
опосередковано контактують з iншими суб’єктами, а саме ВНЗ, органiзацiями i пiдприємствами, якi
працевлаштовують випускникiв ЗНЗ та видавництвами газет і журналiв, нацiональними бiблiотеками тощо.
Перед виходом у медійний простір iнформацiя спрямовується за iнтегрованими каналами комунiкацiй. Для
забезпечення успiшного функцiонування навчального закладу недостатньо розробити якiснi освiтнi програми та
послуги і зробити їх доступними для цiльових споживачiв. Обов’язковими є контакти із громадськiстю,
iнформування про напрями дiяльностi, цiлi, пропозицiї i проблеми, що викликають iнтерес споживачiв до
навчального закладу [3].
Для чого ж потрiбен маркетинг освiтнiх послуг у загальноосвiтньому навчальному закладi? Хоча початкова
та середня освiта є обов’язковою для всіх, проте одиниці з батьків задумуються про її якiсть. Відповідно, маркетинг
освiти для певного навчального закладу спрямований на трансляцію правдивої реклами того стану освiти, який
присутнiй у цьому закладi.
Бiльшiсть школярiв сприймають загальну середню освiту як повинність i зовсiм не як можливiсть отримати
грунтовну базу для подальшого iнтелектуального й фiзичного розвитку. Тому, застосувавши маркетинг у ЗНЗ,
адміністрація освітнього закладу має можливiсть змінити уявлення про школу та ліквідувати стереотип «нудних і
непотрiбних урокiв».
До одного з елементiв просування освiтнiх послуг вiдносять моду. Мода розумiється як набiр масово
прийнятих людьми дiй, якi виникають або пов’язанi з соцiальним контекстом певної поведiнки, вiдповiдностi часу i
ситуацiї. З цiєї точки зору, мода на споживання освiтнiх послуг приймає форму символiв, якi надають можливiсть
визначити соцiальнi норми. Цей чинник, в основному, включає в себе рiзноманiтнi форми поведiнки. Мода охоплює
багато сфер людського життя, тому може впливати і на галузь освiти. Мода включає в себе функцiю престижу,
iдентичностi, виразностi. При розглядi цих функцiй із точки зору надання послуг у навчальному закладi
установлено, що функцiя престижу полягає у високiй якостi освiти, iдентифiкацiї – у визначенні потреб школярів,
виразності – у формуваннї особистостi людини.
Розглянемо освiту з точку зору маркетингу, тобто проведемо паралельний аналіз декiлькох основних понять.
Освiтнi послуги – це товар, конкуренти – iншi навчальнi заклади, споживач – школярi та його батьки. Маркетинг –
це вмiння знайти потребу i задовiльнити її. Можливiсть проведення вiльного часу вiдповiдно до iнтересiв школярiв
вiдiграє велику роль у зацiкавленостi школою взагалi. Тому батьки, тобто споживачi, будуть обирати ту школу, де
буде цiкаво дитинi, де будуть гуртки, факультативи та iнше.
Об’єктами маркетингу у системi освiти поряд з освiтнiми послугами є мiсця розташування навчальних
закладiв, їх навчально-матерiальна база, рейтинг викладачiв, навчально-методичне забезпечення навчального
процесу, широкий комплекс супутнiх послуг [6].
С. Тєлєтова вiдмiчає, що освiтня послуга – це комплекс навчальної i наукової iнформацiї, що створюється у
процесi дiяльностi педагогiчного колективу навчального закладу i передається учню, студенту чи слухачу у виглядi
суми знань загальноосвiтнього та спецiального характеру, а також практичних навичок для подальшого застосування
у професiйнiй роботi з метою задоволення рiзноманiтних потреб особистостi, суспiльства, держави. Вiдповiдно,
поняття «освiтнiй маркетинг» трактується як один iз напрямiв дiяльностi з управлiння навчальним закладом в
умовах ринкової економiки, який забезпечує дослiдження попиту на освiтнi послуги та певнi знання понад
встановленi державою стандарти, впливає на розвиток освiтнiх потреб громадян шляхом розроблення і
впровадження концепцiї надання їм якiсного освiтнього продукту. Вiд освiтнього маркетингу вiдрiзняють
педагогiчний маркетинг i пояснюють його як вид дiяльностi, спрямований на вивчення освiтнього середовища,
створення та розвиток ринку освiтнiх послуг і стимулювання попиту на них [5].
Розглядаючи стратегiю маркетингової дiяльностi ЗНЗ, вiдзначимо, що вона включає аналiз можливостей i
загроз ринку, конкурентiв, сильних i слабких сторін, та на основi цього аналiзу формулює власнi конкурентнi
переваги. Стратегiя маркетингу освiтнiх послуг повинна включати конкретнi цiлi і завдання ЗНЗ, опис його цiльових
аудиторiй i споживачiв, опис процедур, конкурентних переваг освiтнiх програм навчального закладу, з якими вiн
виходить на ринок. Данi положення стратегiї маркетингу мають розроблятися на достатньому рiвнi i бути готовими
до практичного їх використання в поточнiй дiяльностi закладу освiти.
Для ефективного просування маркетингу ЗНЗ необхiдно використовувати рiзнi комунiкацiйнi технологiї,
об’єднуючи їх у систему стратегiчно вибудуваних дiй. Кожна комунiкацiйна технологiя, реклама або зв’язки із
громадськiстю, прямий маркетинг або ярмаркова й виставкова дiяльнiсть, має свої особливостi впливу на
споживачiв. Об’єднання рiзних комунiкацiйних технологiй у систему iнтегрованих маркетингових комунiкацiй
дозволяє посилити ефективнiсть кожної з них i, звичайно, загальну результативнiсть [1]. Означенi дії, в першу чергу,
повиннi бути спрямованi на створення позитивного iмiджу ЗНЗ i, таким чином, вивести його на новий рiвень на
ринку освiтнiх послуг.
Основна мета формування громадської думки – створити мiцну позицiю освiтнього закладу в суспiльствi i на
потенцiйних ринках. Технологiчна схема дiї механiзму формування громадської думки – це ланцюжок послiдовних
дiй: заявити про себе – залучити й утримувати увагу – викликати iнтерес – зняти напругу й недовiру – сформувати
позитивний iмiдж – iнiцiювати бажання – спонукати суспiльство до бажаної для освiтнього закладу дiї –
вдосконалювати iмiдж установи (пiдвищувати рейтинг) [2, с. 67-68]. Вибiр напряму просування освiтнiх послуг
формується споживачем, адже довкола нього вiдбувається органiзацiя маркетингової пропозицiї у сферi освiти.
Отже, маркетингова дiяльнiсть навчального закладу спрямовується на впорядкування, пiдтримку, збереження
його оптимального функцiонування, розвитку або змiни. Професiйний пiдхiд до засобiв просування освiтнiх послуг
до споживача, формування планiв маркетингової та комунiкацiйної дiяльностi, проведення маркетингових
дослiджень, ефективна органiзацiя рекламної дiяльностi є чинниками i ресурсами успiшного розвитку навчального
закладу.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І НАСТУПНІСТЬ У РОБОТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ (ШКОЛАДИТЯЧИЙ САДОК) У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Коваль Ю. Л., здобувач вищої освіти
Янцур Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
На сьогоднішній день особливого значення набувають пошуки оптимальних шляхів організації навчання і
виховання дітей у сільській місцевості. Одним із них є організація навчально-виховних комплексів (школа-дитячий
садок). Як зазначено у Базовому компоненті дошкільної освіти України [1], зміни в різних галузях життєдіяльності,
динамічність і глибина перетворень довколишньої дійсності, розширення інформаційного простору впливають на
збільшення активності громадянина України в усвідомленні особистісних та глобальних процесах. Сучасна ситуація
життя людини у нинішньому світі вимагає його якісних трансформацій, зокрема розвитку творчих якостей
особистості. Тому важливою є проблема перспективності і наступності в роботі дитячого садка і школи з питань
формування художньо-образотворчої діяльності на базі навчально-виховного комплексу.
Навчально-виховний комплекс (школа-дитячий садок) – це єдина система навчання та виховання дітей, яка
складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного, головними завданнями якого є: створення умов для
різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її здоров’я;
формування основних норм загальнолюдської моралі; створення умов для здобуття дітьми освіти в обсязі
державних стандартів, розвитку їх творчих здібностей і нахилів. Саме ці умови забезпечують творчий розвиток і
особистісно-орієнтовану підготовку, гуманістичну систему взаємин дитини у дошкільному закладі й школі,
неперервність дошкільної та початкової освітніх ланок, створює єдиний соціально-педагогічний простір для
успішного творчого розвитку дошкільника та школяра і здійснення завдань навчання та виховання[3].
Проблема підготовки дитини до школи завжди цікавила вчених. Всім відомо, що перехід дитини до школи є
важливим етапом життя. Для одних дошкільників ця подія радісна, яскрава, для інших – це величезний стрес. На
думку В. Деркач [2], потрібно впроваджувати різноманітні форми організації життєдіяльності дітей, які
сприятимуть позитивним результатам адаптації дітей до школи: екскурсії до школи, спільні свята і розваги,
знайомство дошкільників із вчителями та учнями початкової школи та ін.
Оскільки в сільській місцевості набуває актуальності навчально-виховний комплекс (школа-дитячий садок),
тому постає проблема перспективності і наступності між цими навчальними закладами. З погляду взаємозв’язку
дошкільної і початкової освіти, перспективність означає погляд вперед, роботу на майбутнє, на перспективу. Це
знання вихователями дошкільних навчальних закладів програм першого класу початкової школи, особливостей
змісту і методів навчання, виховання та розвитку учнів з метою підготовки дошкільнят до шкільного навчання і
спілкування в умовах шкільного середовища. Наступність – це використання, врахування вчителями початкової
школи здобутків і досягнень дітей в дошкільній освіті з метою організації природного входження дитини в процес
систематичного навчання і виховання [4]. Реалізація наступності і перспективності дошкільного навчального закладу
й початкової школи, як рівнів єдиної системи, мають велике значення для розвитку дитини, збереження й зміцнення
її психічного здоров’я, розвитку її природних нахилів та обдарувань.
Отже, вищеозначені проблеми набули значної актуальності у сучасному освітньому просторі, проте
комплексно не розглядалися дослідниками. Саме це зумовило вибір теми магістерського дослідження
«Перспективність і наступність в роботі навчально-виховного комплексу (школа-дитячий садок) у формуванні
художньо-образотворчої діяльності дітей». Дослідно-експериментальна робота здійснюється протягом 2017-2018рр.
на базі Більськовільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». Метою дослідження є обґрунтування та
експериментальна перевірка організаційно-педагогічної реалізації перспективності та наступності в роботі
навчально-виховного комплексу (школа-дитячий садок) у формуванні художньо-образотворчої діяльності дітей.
На констатувальному етапі нами був здійснений початковий контроль знань, умінь і навичок дітей старшої
групи дошкільного навчального закладу та першого класу початкової школи з художньо-образотворчої діяльності.
Обстеження дітей показало, що перспективність і наступність не забезпечується на належному рівні. Тому ми
вважаємо доцільним організувати взаємодію педагогів (вчителів початкових класів і вихователів) у таких формах
роботи: спільні педагогічні ради, відвідування уроків і занять педагогами, семінари, тренінги. Дуже важливо, щоб
педагоги і батьки допомогли дитині усвідомити, що дошкільний заклад і школа є ланками єдиної системи освіти.
Варто дати дитині зрозуміти, що все, що чекає на неї у школі є продовженням того, чим вона займалася, що
опановувала раніше. Тому саме тоді, коли робота в дошкільному навчальному закладі буде спрямована на розвиток
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дітей, який буде відповідати вимогам, які ставляться перед майбутніми першокласниками, а вчителі початкових
класів будуть спиратися на матеріал, який був раніше засвоєний дітьми, і на досвід, який був ними придбаний на
попередньому рівні їх нього життя, тоді буде досягнута наступність у роботі дошкільного закладу та школи.
Для поліпшення змісту художньо-образотворчої діяльності дітей дошкільного віку та молодших школярів
потрібно створювати у дошкільних навчальних закладах і школах розвивальні предметні середовища,
модернізовувати засоби та методи роботи з дітьми, спрямовані на розвиток їхнього творчого ставлення до
естетичного освоєння дійсності, відображення його у власній творчій діяльності.
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Вивчення проблеми поведінки дітей старшого дошкільного віку у громадських місцях є досить важливою
психолого-педагогічною проблемою. Адже під впливом низки факторів діти цього віку здатні до неправильних
вчинків, в тому числі і неадекватних. У той же час саме у старшому дошкільному віці діти значно розширюють коло
спілкування та життєвий простір, які до 4-5 років переважно обмежувалися родиною та дошкільним закладом,
періодично доповнюючись прогулянками чи невеличкими подорожами у компанії батьків.
Щоб розробити педагогічну програму формування у дошкільників культури поведінки у громадських
місцях, варто спочатку охарактеризувати особливості поведінки дітей старшого дошкільного віку у соціумі,
визначити фактори, що впливають на неї. Цих факторів є досить багато. Нижче будуть охарактеризовані лише
найголовніші.
До першої групи належать фізіологічні фактори. Зокрема, гормональні зміни, що найбільш розповсюджені
у цей період. Анатомічний та фізіологічний розвиток окремих органів та систем організму. В свою чергу фізіологічні
фактори впливають на другу групу факторів. А саме психологічні. До цих факторів варто віднести перш за все
перехідний вік, темперамент, характер, розвиток пізнавальних процесів, особливості мислення та поведінки.
До третьої групи факторів належать соціальні. В першу чергу це законодавча база, що впливає на
особливості поведінки дітей.
Четверта група це аксіологічні фактори. Питання аксіології є доволі важливим в процесі життя кожної
людини, дитини зокрема. Тому в залежності від сприйняття людиною цінностей та переконань залежить не тільки
поведінка людини, дитини зокрема, а й її діяльність.
І нарешті п’ята група факторів, це виховні. Ця група факторів є домінуючою, тому що від неї залежить
результат самої роботи. Крім того виховання є певним узагальненням усіх попередніх вищезгаданих груп факторів.
Завдяки правильному підбору методики можна навіть корегувати вплив та дію інших факторів.
По суті власне від виховання і залежать особливості поведінки дітей старшого дошкільного віку у
громадських місцях.
Деякі з вищезгаданих факторів є стабільні наприклад біологічні та психологічні. Тобто в їх основі лежать
природні процеси, притаманні для розвитку організму на цій стадії онтогенезу. На них впливати не можна (звичайно
окрім ряду фармакологічних препаратів та різних психологічних технік, які в даній роботі не розглядаються).
Інша група факторів не є стабільною, тобто може змінюватися під впливом різних обставин, їх можна
також корегувати маючи при цьому можливість впливати на поведінку дитини.
Отже проаналізувавши вищезгадані фактори ми бачимо, що поведінка дітей у цей період не є стандартною,
а залежить від різних індивідуальних чинників.
Щодо самої поведінки, то слід зазначити, що в цей віковий період в дітей уже є певний запас інформації, а
іноді навіть практичні навички правильного поводження у громадських місцях. Тому що в дошкільних закладах,
зазвичай на заняттях з розвитку мовлення та ознайомлення дітей з навколишнім світом, у етичних бесідах вивчають,
як правильно поводитись у таких місцях, навіть практично відтворюють різні ситуації адекватної поведінки в
громадських місцях. Принаймні це передбачено програмою. Однак діти в період старшого дошкільного віку
зазвичай можуть бути менш дисципліновані, що обумовлено перехідним періодом. Також вони не завжди уважні.
Іноді вони нехтують елементарними правилами безпеки, хоча і знають їх. Крім того в цей період діти намагаються
показати себе дорослішими, що відповідно робить їхню поведінку менш безпечною та не завжди передбаченою.
Окремо слід зазначити, що в цей період діти зазвичай не сильно переймаються питаннями самозбереження, що
обумовлено дитячою наївністю.
Тому на все вищезгадане потрібно звернути велику увагу під час навчально-виховного процесу. Дуже
важливе значення при вихованні має робота з батьками та родичами. При вихованні поведінки дітей у громадських
місцях важливим є донести до них усвідомлення небезпеки неправильної поведінки, а головне їхні наслідки, що
можуть виникнути під час неадекватної поведінки.
Дуже важливим є навчити дітей правильної поведінки під час масових скупчень людей, зокрема концертів,
публічних виступів та інше. Слід врахувати, що в цей період в дитини сильно розвинутий так званий стадний
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рефлекс, тобто вони виконують дії натовпу не завжди свідомо контролюючи процес, а це є досить небезпечно. Тому
варто наголосити, що дітям взагалі варто уникати масових заворушень такі як мітинги, демонстрації, різні політичні
акції. Дітям там взагалі робити нічого. А коли дитина потрапляє у таке масове скупчення людей то потрібно
повністю контролювати ситуацію. Не втративши при цьому адекватного мислення та не впадати в паніку. При цьому
потрібно намагатись вийти в безпечне місце. По можливості в таких місцях триматися поближче до дорослих, яких
вони добре знають та довіряють.
Отже охарактеризувавши основні фактори що впливають на поведінку старших дошкільників у
громадських місцях ми бачимо, що вона є сугубо індивідуальною у кожного і майже повністю залежить від
виховного процесу.
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Педагогічні умови – це джерело виникнення, існування та розвитку самого педагогічного процесу,
запорука його присутності та можливостей удосконалення. Більше того, спеціально створені педагогічні умови
мають здатність регулювати педагогічний процес, можливість робити його компоненти співвідносними один до
одного. Соціально-економічний розвиток України як сучасної, незалежної європейської держави, можливий за
умови якісного удосконалення системи освіти, зокрема, її першої ланки - дошкільного виховання. У цьому зв'язку
особливої значущості набуває державний документ з дошкільного виховання та освіти: «Базовий компонент
дошкільної освіти» (2012 р.), який висуває значне завдання - формування різнобічно і гармонійно розвиненої
особистості, здатної відчувати власну самоцінність[1].
Процес формування пізнавальної активності буде більш ефективним, за таких педагогічних умов як
врахування вікових та індивідуальних особливостей дітейстаршого дошкільного віку; позитивна емоційна
налаштованість учасників навчального процесу; співпраця та співтворчість вихователя і дітей для створення
психологічного комфорту кожної дитини та кращого засвоєння інформації в кінцевому результаті. Але варто
враховувати і індивідуальні особливості вихованця (темперамент, соціокультурні особливості, мотиви, нахили,
інтереси, розумові і психологічні особливості).
Уміння дати дитині подумати — витончена складова педагогічної майстерності. Наприклад, особливим
уроком мислення, уроком розвитку розуму є подорож у природу. Але такими уроками зміцнення розумових сил
дитини вони стають за умови, коли дитина має можливість послухати, прислухаючись, подивитись і придивитись,
відчути, щоб осмислити кожний яскравий образ, щоб навчатись переключати думку з наочного образу на «обробку»
інформації про цей образ [2, с.115].
Проблемою формування пізнавальної активності дошкільників займалося чимало видатних українських та
зарубіжних педагогів: О.Г.Брежнева, Л.В. Буркова, Л.А.Вегнер, В.Голіцин, Л.К.Гребенкина, Д.Б.Годовикова,
Т.В.Дуткевич, В.Н.Лозовая, М.В.Матюшкін, В.А. Суржанська, та інші.
Для досягнення поставленої мети і розв’язання визначених завдань використовувався комплекс методів
дослідження, що доповнювали один одного, а саме: теоретичні – вивчення й аналіз психолого-педагогічної та
методичної літератури з проблеми дослідження з метою з’ясувати стан дослідженої проблеми; емпіричні –
діагностичні (бесіди, опитування, педагогічне спостереження), за допомогою яких вивчався рівень пізнавальної
активності старших дошкільників; педагогічний експеримент – констатувальний та формувальний етапи апробація
технології та впровадження педагогічних умов розвитку пізнавальної активності старших дошкільників; статистичні
– кількісний і якісний аналіз одержаних результатів для забезпечення об’єктивності діагностики та їх достовірності.
Працюючи з дiтьми дошкiльного вiку, Т. Кондратенко, В. Котирло, С. Ладивiр також визначають три рiвнi
активностi дiтей, що надає характеристикам дiтей бiльшої вагомості та глибини:
–
високий – дитина завжди активна, iнiцiативна у відповідях та спілкуванні, допитлива, завжди уважна,
дотримується вказівок, правильно виконує завдання, проявляє готовність долати труднощі, веде активний
пошук рішення, легко контактує з дорослими i однолітками, уміє вирішувати конфлікти;
–
середній – дитина вiдповiдає тiльки на прохання вихователя; слухає пояснення дорослого, але сама не
звертається за допомогою, потребує повторення, вказівок та контролю за ходом дiяльностi; вiдволiкається,
наслiдує iншому, завдання виконує за умови додаткового стимулювання; робить спроби долати труднощi, але
у випадку невдачi вiдступає; у спiлкуваннi надає перевагу знайомим дiтям, пiдкоряється iнiцiативi iншого,
проявляючи конформнiсть;
–
низький – дитина пасивна, може працювати тільки за умови персонального звертання та постійної допомоги
дорослого, байдужа, без спеціальної підтримки не починає діяльність, не працює без взірця, при найменшому
утрудненні звертається за допомогою чи відмовляється від діяльності; включається у спільну діяльність на
запрошення, але не вміє підтримувати стосунки, часто конфліктує; у дитини переважають ігри сам-на-сам [3,
с.56].
Виходячи з цих положень, у своєму дослідженні ми мали на меті зупинитися на умовах та засобах розвитку
пізнавальної активності дітей старшого шкільного віку. Від того, як організовують навчальну діяльність вихователі,
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залежить рівень пізнавальної активності дітей. Тому, у ЗДО потрібно створити належні умови, які забезпечать
повноцінний розвиток особистості, а саме розвиток пізнавальних інтересів. Адже, саме за допомогою пізнання
дитина ознайомлюється з навколишнім світом. Саме у дошкільному віці потрібно здійснювати роботу так, щоб
вихованець мав високий рівень пізнавальної активності. І це забезпечить подольший інтерес до навчання у школі.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Корнійчук О. В., здобувач вищої освіти
Баліка Л. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Зрозуміло, ця
відповідність справедлива лише загалом і в цілому, але розвиток конкретної людини може відхилятися в ту або іншу
сторону.
Для правильного моделювання фізичних вправ молодшого шкільного віку необхідні знання про основні
закономірності вікового розвитку школярів. У зв’язку з цим стає актуальним вивчення особливостей їх фізичного
розвитку.
Для організму школярів молодших класів характерний плавний розвиток анатомо-фізіологічних систем без
статевих відмінностей. Спостерігається деяке переважанням темпів росту тіла в довжину відносно збільшення маси.
Розглянемо роботу анатомо-фізіологічних систем докладніше.
Ендокринна система до 10 років суттєвих змін не зазнає. Починаючи з 10-12-літнього віку починається
атрофія тимусу, гормони якого діють як антагоністи відносно статевих та інших гормонів. Це сприяє підвищенню
працездатності виконавчих та вегетативних органів, хоча відновні процеси на початку статевого дозрівання
протікають триваліше ніж у дітей меншого чи більшого віку. Активізація гормональної активності дає підстави для
підвищення інтенсивності силових вправ [3].
Кісткова система. В цьому віці продовжується окостеніння скелету, але він ще містить значну кількість
хрящової тканини. Але це не виключає навантаження на максимальне напруження, оскільки заставити дітей
проявити при цьому максимальні вольові зусилля дуже важко. Формуються вигини хребта, тому засвоєння навички
раціональної постави у цьому віці має дуже велике значення [4].
М’язова система. У дітей цього віку м’язи складаються, головним чином, із волокон одного типу. Це позитивно
позначається на аеробних можливостях, але негативно на анаеробній витривалості. Тому високі анаеробні навантаження є
недоцільними, а помірні – необхідними. Високі аеробні можливості в цьому віці при невисокій масі тіла дозволяють досягти,
в окремих випадках, значних відносних показників у розвитку не тільки глобальної, але і локальної аеробної витривалості, яка
за своїми характеристиками наближається до силової. Цим можна пояснити рекорди дітей у підтягувані на перекладині (50 і
більше разів), віджиманні в упорі лежачи тощо. Зв’язочний апарат молодших школярів володіє високою еластичністю, що
створює сприятливі біологічні передумови для форсованого розвитку гнучкості [1].
Кардіо-респіраторна система. На початку молодшого шкільного віку діти важко переносять гіпоксію (нестачу
кисню в тканинах) та гіпоксемію (нестачу кисню в крові), при досягненні несправжнього стійкого стану ЧСС вища,
ніж у дорослих, а УО – менший. Але з віком кардіо-респіраторний апарат удосконалюється і до 11-12 років аеробні
можливості сягають свого максимуму. Якщо на початку молодшого шкільного віку ЧСС у стані спокою
наближається до 90 уд./хв, УО – до 32 мл, АТ – до 99/67 мм рт. ст., ЖЕЛ – до 1200 мл, то на початку середнього ЧСС
– до 82 уд./хв, УО – до 44 мл, АТ – до 105/70 мм рт. ст., ЖЕЛ – до 1700 мл. Тому в цей період можна застосовувати
значні і великі аеробні навантаження [2].
Центральна нервова система. Спостерігається висока збудливість та лабільність нервових процесів,
інтенсивно удосконалюються аналізатори, які в 10-12 років за функцією мало відрізняються від дорослого віку.
Удосконалюється внутрішнє гальмування дозволяє здійснювати диференціювання незначних відмінностей між
подразниками. Це сприяє прогресуванню різних видів прояву швидкості та психомоторних можливостей.
Особливості психіки молодших школярів роблять неефективними стандартизовані навантаження, оскільки
вони недостатньо емоційні. Тому для розвитку фізичних якостей необхідно широко використовувати ігри та
змагання.
У молодшому шкільному віці поступово закінчується окостеніння кисті руки, що надає їй певної міцності – важливої
якості, що сприяє підвищенню сили кісті. Особливо це спостерігається у дітей 8-10 років. Ця якість є результатом прояву
функціональних особливостей нервово-м’язового апарату на вплив зовнішнього середовища. Оптимальний розвиток м’язової
системи є необхідним компонентом всебічного фізичного розвитку дітей. Він стимулює функції багатьох систем та органів,
сприяє формуванню рухових навичок і правильної постави у молодших школярів.
Отже, як ми бачимо, з віком як у хлопчиків, так і у дівчаток молодшого шкільного віку відбуваються зміни у
фізичному розвитку. Але, слід відмітити, що процес росту у дівчаток і хлопчиків до 10 років послідовно однаковий,
отже, це – відносно «спокійний» віковий період. Антропометричні показники у віці від 6 до 10 років не мають
значних відмінностей у ході розвитку між хлопчиками і дівчатками. Але у хлопчиків спостерігається високий рівень
ЖЄЛ і показників сили кисті по відношенню до дівчаток. Планування організованого навчання фізичним вправам
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дітей з врахуванням індивідуального рівня їх фізичного стану забезпечує кожній дитині, при систематичному їх
виконанні, оптимальний рівень здоров’я, життєдіяльності, навчання.
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МІКРО-НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ШКОЛІ

Коробка А. В., здобувач вищої освіти
Музичук К. П., кандидат технічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Зростання мобільних пристроїв і повсюдне підключення до мереж, великі потоки інформації та зниження
концентрації уваги, необхідність точно в строк доставити інформацію для виконання роботи, поява платформ для
спільної роботи в організації, необхідність спільної роботи в мережі висувають перед вітчизняною системою освіти
нові вимоги.
Важливого значення набуває практична спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів, уміння
самостійно моделювати та проводити навчальні заняття чи їх фрагменти. Сьогодні в освітні процеси шкіл та закладів
вищої освіти активно впроваджується порівняно «молода» методика мікро-навчання. Наприклад, згідно з
Гончаренком С. У. одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є
використання методики мікро-навчання, яка дає можливість майбутньому вчителю краще підготуватися до
професійної діяльності, визначити рівень своїх знань, умінь і здібностей, набути певного рівня педагогічної
майстерності. [1, c. 126]
Цей термін вперше згадувався 2004 року у роботі Герхарда Расслера. Мікро-навчання можна розглядати як
окрему стратегію навчання, воно може бути інтегроване в будь-яке навчання, наприклад, бути частиною змішаного
навчання, стратегією формування фундаментального знання. Ця методика ефективно використовується під час
вивчення різних предметів у школах, зокрема, інформатики.
Мікро-навчання – це новий формат організації навчального процесу, в рамках якого він розбивається на
короткі інтервальні заняття. Вони можуть тривати від однієї до п’яти хвилин, протягом яких слухач отримує нову
інформацію, відповідає на контрольні питання або повторює пройдений матеріал. Як правило, цей підхід забезпечує
навчання «на вимогу» і використовує різні платформи і пристрої: ПК, планшет, смартфон. [2, c. 1]
Мікро-навчання є складовою неформального навчання [3], коли учень вибирає, що саме йому потрібно для
вирішення проблеми. Воно є ефективним, коли має такі характеристики: для навчання необхідно засвоїти окремі
факти, епізоди; охоплює частину процесу або дії; потрібно просте або не дуже складне навчання; навчання
відбувається при спільній роботі у дискусійному форумі; технології забезпечують доступ в будь-який час, в будьякому місці.
Формами занять згідно методики мікро-навчання є [4]: читати текст, електронну пошту; слухати підкаст;
дивитися інфографіку; проходити тестування; грати в мікрогру; дивитися відео; брати участь в твіт-чаті; брати
участь з симуляції; отримувати допомогу в роботі; читати блог; отримувати допомогу у посібнику; переглядати
презентації в Power Point та ін.
Центральним поняттям мікро-навчання є мікроурок. Це відео фрагменти тривалістю до 5 хв. Якщо
мікроурок містить конкретні цілі - це формальне навчання; якщо мікроурок визначається нашими потребами на
даний момент - це неформальне навчання; і якщо навчання відбувається як побічний продукт певної іншої
діяльності - це випадкове навчання.
Під час введення мікро-навчання в освітній процес необхідно враховувати:
• Мікродози повинні мати одну навчальну мету.
• Бажано використовувати відео.
• Навчальний матеріал має бути високої якості.
• Час вирішує все. Відео має бути 5 хвилин або менше.
• Доведіть, що навчання відбулося. Замість тестів множинного вибору попросіть учнів продемонструвати
свої знання.
Існують різні підходи до створення мікроуроків. Одним з них є використання програми PowerPoint. Цей
процес складається з декількох кроків:
1. Підготувати навчальну презентацію. Слайди не повинні бути перевантажені текстом та графікою.
Анімація має супроводжуватися голосовим повідомленням.
2. Озвучити слайди презентації. Важливо, щоб лектор не читав демонстративно текст з екрану, а підготував
його заздалегідь.
3. Використання веб-камери. Демонстрація доповідача через камеру покращує якість мікроуроку, але при
поясненні схем, діаграм та інших складних фрагментів курсу, її слід вимикати.
4. Додати текстові коментарі. На слайдах можна і бажано робити записи від руки.
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Коли усі етапи пройдені створений проект в PowerPoint варто зберегти у відеоформаті. Як відомо у нових
версіях цієї програми є можливість зберігання презентації у форматі mp4. Для того, щоб розбити отримане відео на
частини тестовими блоками варто скористатися безкоштовними онлайн-сервісами. Найпопулярнішими серед них
можна виділити: h5p.org; playposit.com. На прикладі останнього розглянемо технологію створення мікроуроку.
PlayPosit (https://www.playposit.com/) безкоштовне онлайн навчальне середовище для створення та обміну
інтерактивними відеоуроками. Для того, щоб повноцінно скористатися його можливостями, необхідно увійти як
зареєстрований користувач.
Даний сервіс передбачає декілька варіантів автентифікації як користувач Google або Office 365, або Clever,
або Edmodo, або заповнити реєстраційну форму системи, яка містить поля, куди потрібно ввести своє ім’я, прізвище,
логін, пароль, а також вибрати роль, яку користувач виконуватиме в межах цього сервісу. Передбачені ролі
«вчитель» та «учень».
Кожен користувач PlayPosit має особистий кабінет. Розглянемо кабінет користувача з роллю «вчитель». Тут
можна створити:
Class – клас зі своїми учнями, прив’язати до нього уроки, які потрібно вивчити, переглянути статистику
виконання завдань. Учнів у клас можна зарахувати двома способами, завантажити із зовнішнього файлу або
повідомити їм код класу чи електронну адресу класу (система ці дані генерує автоматично). У другому випадку
учням під час реєстрації в сервісі PlayPosit потрібно буде ввести код чи посилання.
Bulb – відеоуроки (мікроуроки), які створюються на основі завантаженого відео, що розбивається на
частини, між якими додані блоки із запитаннями. Завантажити відео для обробки можна за допомогою його URLадреси або використати відео, збережене на комп’ютері користувача, у форматі mp4/mp3. У сервісі, що
розглядається, передбачена функція обрізки відео. Це корисно у тому випадку, коли відеоматеріал, який
опрацьовується, містить лишні фрагменти.
Застосунок PlayPosit включає широкий набір різних типів запитань, які додаються до відео:
Multiple choice – це запитання з декількома варіантами відповідей, серед яких учень може вибрати тільки
один.
Check all – також запитання з запропонованими варіантами відповідей. На відміну від попереднього учню
дозволяється вибирати декілька варіантів. Якщо всі вони вибрані правильно, то тільки тоді йому нарахується
максимальна кількість балів.
Fill Blank – має вигляд фрази з пропущеними словами. Може містити декілька шаблонів і декілька
правильних відповідей.
Free response – запитання, яке не містить варіанти відповідей, а учень самостійно повинен вписати свої
міркування. Для цього типу запитання дана відповідь оцінюється вчителем самостійно. Автоматичне оцінювання
передбачене у запитаннях типу Multiple choice, Check all, Fill Blank.
Для кращого запам’ятовування і сприймання відеоматеріалу мікроуроку можна використовувати паузи
наступного типу (усі завдання, які під час них виконуються, не оцінюються):
Reflective pause – використовується в якості рефлексії, коли учні можуть обдумати отриману інформацію.
Крім того, використовується цей тип запитання, щоб доповнити інформацію, яка не включена у відео, або з’єднати
відеоматеріали з іншими матеріалами курсу.
Web Embed – дозволяє учням вивчати веб-сайт, не виходячи з відео уроку. Використовується, щоб надати
учням додаткову інформацію або виконати онлайн-моделювання.
Polling Survey – дозволяє провести опитування учнів на рахунок побаченої інформації або дізнатися про
якість підготовленого матеріалу. Учень може вибрати лише один варіант, і немає правильної або неправильної
відповіді. Тобто цей тип запитання призначений для збору статистичної інформації.
Discussion forum – імітує інтерактивну дискусію. Учні можуть опублікувати відповіді в режимі реального
часу та/або відповісти на коментарі, опубліковані іншими учнями.
Сервіс PlayPosit дозволяє поширити створений мікроурок, використовуючи згенеровану системою URLадресу як відкритий для усіх користувачів (навіть не зареєстрованих) так тільки для учнів класу. Крім цього
передбачена можливість вбудувати відеоматеріал на сторінки особистого сайту чи блогу вчителя.
Учні, які працюють з мікроуроками такого типу, самонавчаються. Оскільки, відповідаючи на запитання під
час перегляду навчального відео, одразу можна побачити чи дали правильну відповідь чи ні, можна розпочати
перегляд відео спочатку або виконувати завдання не один раз. Таким чином учні не лише поглиблюють знання з
предмету, але досконаліше вивчають ті питання, які для них є складними.
Отже, використання методики мікро-навчання на уроках інформатики у школі:
•
урізноманітнює освітній процес,
•
мотивує до вивчення важливих питань окремих тем предмету,
•
покращує якість засвоєння теоретичного матеріалу,
•
не прив’язує учня до одного робочого місця, тобто дає можливість виконувати завдання самостійно, окремо
від усього класу,
•
надає цілеспрямовані та практичні знання,
•
основне завдання мікроуроків навчати, а не повідомляти.

1.
2.
3.
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ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА

Колесник С. С., здобувач вищої освіти
Крижановська Т.І. – кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет
Українське сьогодення змушує замислитись над культурним майбуттям, звернутись до видатних постатей минулого,
які, стали виразниками духовних потреб нації в складні історичні моменти. Серед них – один із зачинателів музичного
мистецтва України ХХ ст. М.Д.Леонтович (1877 – 1921). якого справедливо називають «українським Бахом», «музичним
різбярем», «ювеліром народної пісні». Його творчий спадок – це не лише сотні хорових творів та незавершена опера «На
Русалчин великдень» (за Б.Грінченком), це самобутня хормейстерська, педагогічна. громадська діяльність, яка за умови
її дослідження та адаптування до потреб сучасного шкільництва може виявитись безцінним джерелом педагогічного
досвіду вчителя музичного мистецтва.
Творчий доробок М. Д. Леонтовича є предметом численних мистецтвознавчих (М. Гордійчук, Н. Горюхіна,
В. Дяченко, М. Загайкевич, В. Іванов, В. Кузик, Б. Луканюк та ін.) та педагогічних досліджень (Д.Білієнко,
Л.Гавриленко, Т.Головань, А. Завальнюк, В. Уманець, М. Ярова та ін.). Проте акцентується переважно композиторська
складова досвіду митця (його твори – невід’ємна складова шкільного музичного виховання), тоді як потенціал інших
граней його творчого спадку (диригентської, педагогічної, наукової, громадської) потребує глибшого методичного
осмислення у контексті пошуку шляхів збагачення та вдосконалення фахового досвіду музиканта-педагога.
Досвід це реакція органів чуття людини на механічні, фізичні та інші впливи зовнішнього світу; це усе, що
відбувається з людиною в процесі її життя (світовідчуття, самопочуття, чуттєвість тощо); це емпіричне знання, набуте
людством у процесі життєдіяльності, практики, виробництва [7. с. 101]. У філософському аспекті досвід – це сукупність
чуттєвих сприйнять, що формується у процесі взаємодії людини із зовнішньою природою і становить основу всіх наших
знань про матеріальний світ; сукупність знань, уміння, які здобуваються в житті, на практиці [1.с. 242].
Педагогічний досвід – сукупність знань і навичок, набутих на основі та в процесі безпосередньої педагогічної
діяльності; форма засвоєння педагогом раціональних здобутків минулої педагогічної діяльності [2, с.102]. Досвід
вчителя музичного мистецтва включає наступні підсистеми: особистісних якостей, (любов до дітей, патріотизм,
комунікативність, педагогічна вимогливість тощо); загально педагогічна підсистема (інтелектуальний, діяльнісний,
морально-емоційний, вольовий компоненти та ін.); спеціальна підсистема, що передбачає музично-методичну фахову
складову [5, с.80 – 83].
Про особистісні якості М.Леонтовича знаходимо чимало фактів у спогадах його сучасників Це закоханість в музику,
постійна робота над професійним зростанням (О.Бужанський), захопленість фольклором, працьовитість (В.Ф.
Покиньчереда) [6, с.201 - 205], комунікативність, дотепність (К.Стеценко) [3, с.353 - 356]; тактовність, колегіальність,
готовність допомогти (І. М. Гадзішевський); ентузіазм, енергійність, водночас м’якість, сердечність та педагогічна
вимогливість ( Н.М.Нечипорук) [6, с.201 - 205]. Відзначені та інші особистісні риси Леонтовича є прекрасним взірцем
сучасному вчителю музичного мистецтва.
Педагогічний шлях М.Д.Леонтовича є коротким, але яскравим. Йому довелось працювати у духовних та світських, у
сільських та міських навчальних закладах, у двокласних школах та гімназіях. Він викладав не лише музику, церковний
спів але і арифметику, географію, чистописання, російську мову [4, с.18 – 19], що засвідчує загально педагогічну
сформованість. Серед цінних актуальних педагогічних ідей назвемо використання елементів краєзнавства (М.Леонтович
був прекрасним знавцем фольклору Поділля); застосування полімистецького підходу (використовував
«супровід»музики живописними та пластичними образами та відповідного освітлення).
Методичний спадок М.Леонтовича націлений на розв’язання низки педагогічних проблем. Його методи вільної
обробки української народної пісні допоможуть вчителю у створенні нового оригінального репертуару. У вокальнохоровій роботі результативним є створення вокальних вправ на матеріалі творів композитора («Вишні-черешні»,
«Дударик», «Пряля» та ін.). Серед його творів чимало призначених для дитячого виконання («Гра в зайчика», «Ой лис
до лисиці», «Женчичок-бренчичок» та ін.). Водночас, зразки духовної творчості композитора мають посісти важливе
місце у шкільному пісенному репертуарі (твори для сприймання, фрагментарного виконання).
Методичною скарбницею є праці педагога «Практичний курс навчання співу у середніх школах України: з
педагогічної спадщини» (Київ, 1989), «Як я організував оркестр у сільській школі» (1925), що піднімають ряд важливих
проблем, зокрема розвитку музичного слуху, інтонаційних навичок, музичної грамотності школярів. Леонтович
здійснював різноманітну позаурочну музично-виховну роботу, зокрема керував хорами, ансамблями, оркестрами,
навчав дітей гри на скрипці, флейті, віолончелі.
Запропоновані підходи щодо формування педагогічного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва є
орієнтовними і не вичерпують широких можливостей творчого спадку
видатного композитора-педагога
М. Д. Леонтовича.
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Початок нового тисячоліття характеризується кардинальними змінами парадигм, які призвели до значних
трансформацій в сфері освіти, однією із нових віх у розвитку є перехід до особистісно-орієнтованої технології
навчання, що має на меті виховання та розвиток особистості всебічно розвиненої, на думку В. Сєрікова, дана
технологія навчання не ставить за мету формування особистості з заданими попередньо якостями, вона лише «…
створює умови для повноцінного виявлення і, відповідно, розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього
процесу» [7, с. 17]. Однією із характеристик особистісно-орієнтованого навчання є побудова навчального процесу на
засадах співробітництва під яким мають на увазі різні види спільної роботи, спрямованої на вирішення навчальних
завдань [5, с. 64].
Варто зауважити, що із різноманітних взаємовідносин дитини з дорослими в дітей дошкільного віку
виділена і сформована діяльність, яку називають навчальною. Характерним для цієї діяльності є засвоєння дитиною
знань і умінь. Навчальна діяльність являє собою процес, в результаті якого людина набуває нові, або змінює існуючі
в неї знання, уміння і навички; удосконалює і розвиває свої здібності. Така діяльність допомагає їй адаптуватись до
навколишнього світу, орієнтуватися в ньому, успішніше і повніше задовольняти свої основні потреби, в тому числі
потреби інтелектуального росту і персонального розвитку.
Проблема навчальної діяльності дошкільників набула актуальності у психолого-педагогічній науці на межі
XIX-XX ст. Особливо велику увагу цьому приділяли Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребель. Щодо неї
побутують різні точки зору. Одні дослідники (наприклад, німецький психолог О.Кро) переконують у відсутності
принципових відмінностей між навчанням у дошкільні і шкільні роки, і вважають, що навчання 3-річних дітей і
школярів слід досліджувати під одним кутом зору. Інші ж, такі як Я.А.Коменський і Й.Г.Песталоцці розкривають
зміст дошкільного навчання як підготовки для наступної стадії – навчання в школі.
Навчальна діяльність – це самостійна робота дитини над засвоєнням знань, виробленням умінь й навичок,
опануванням способами дій. Вона відбувається під керівництвом педагога і характеризується тим, що він допомагає
зрозуміти поставлене перед дитиною завдання, стимулює здатність вибрати шляхи і засоби для його здійснення,
формує самоконтроль та самоперевірку в процесі його виконання. Навчання відіграє провідну роль у розумовому
вихованні дошкільників. У процесі навчання комплексно вирішуються завдання розумового виховання і розумового
розвитку особистості. Важливою передумовою навчальної діяльності дошкільників є самостійний пошук способів
виконання практичних і пізнавальних завдань.
Величезна роль у розвитку та вихованні дитини належить грі — найважливішого виду дитячої діяльності.
Вона є ефективним засобом формування особистості дошкільника, його морально-вольових якостей, у грі
реалізується потреба впливу на світ. Виховне значення гри залежить від професійної майстерності педагога, від
знання ним психології дитини, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, від правильного методичного
керівництва взаєминами дітей, від чіткої організації та проведення різноманітних ігор [1]
Хоча навчання і гра мають свою специфіку, відрізняються метою, змістом і способом здійснення, але вони
й пов’язані між собою, мають взаємопереходи. В ігровій діяльності зароджується навчання. Гру називають школою
думки і волі дитини. Навчальна діяльність дошкільників у свою чергу часто переходить у гру.
Гра – явище багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх без винятку сторін
життєдіяльності дитини. Дидактична гра має сталу структуру, що відрізняє й від інших видів ігрової діяльності.
Основними елементами, які одночасно надають їй форми навчання і гри, є дидактичні та ігрові завдання, правила,
ігрові дії, результат. У терміні «дидактична гра» підкреслюється її педагогічне спрямування, відображається
всебічність застосування. Використання дидактичних ігор є важливим методом інтенсифікації навчальної діяльності
дошкільників. Ігрова діяльність сприяє створенню пізнавального мотиву, посилює увагу до змісту матеріалу,
посилює працездатність, почуття відповідальності за успіхи навчання всього колективу та кожної дитини окремо.
Використовують дидактичну гру як самостійну форму організації навчання і як частину заняття.
Дидактичні ігри ознайомлюють дітей з різноманітними явищами, предметами та їх властивостями (формою,
величиною, кольором, просторовим розміщенням).
Характерними ознаками дидактичної гри є: моделювання ситуацій навчально-виховного характеру та
прийняття навчально-педагогічних рішень; розподіл ролей між учасниками гри; різноманітність рольових цілей при
виробленні рішення; взаємодія учасників гри, які виконують ті чи інші ролі; наявність спільної мети учасників гри;
колективне вироблення рішень; багатоальтернативність рішень; наявність системи індивідуального чи групового
оцінювання діяльності учасників гри [ 3, с. 42-44].
Дидактичну гру варто розглядати як один із прийомів формування навчального співробітництва. Адже
основи співробітництва закладаються вже в дошкільному віці, а так як гра являється провідним видом діяльності, то
саме через гру, дітей легше ознайомлювати з співробітництвом. Пізніше, співробітництво вводять, як частину
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навчального процесу, що закладається в старшому дошкільному віці, таким чином поєднуючи гру з навчальним
співробітництвом.
Вся система освіти в даний час знаходиться під впливом ідей, які були сформульовані в роботах теоретиків
загальної та педагогічної психології (Л.Виготський, О.Леонтьєв, Д.Ельконін, В.Давидов, Ш.Амонашвілі та ін). Ці
ідеї, зокрема, знайшли відображення у затвердженні співробітництва як однієї з визначальних основ сучасного
навчання. «Співробітництво – це гуманістична ідея спільної розвиваючої діяльності дітей і дорослих, скріпленої
взаєморозумінням, проникненням у духовний світ один одного, колективним аналізом ходу і результатів цієї
діяльності». [6] Проблемами навчального співробітництва займалися такі вчені як В.Ляудіс, М.Соловейчик,
Г.Цукерман [8] та інші. Значення цієї форми організації навчання настільки велике, що існує тенденція розглядати
весь педагогічний процес як педагогіку співробітництва. Сутність педагогіки співробітництва полягає в
демократичному та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу,
права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити педагог [4].
Співпраця як спільна діяльність, як організаційна система активності взаємодіючих суб'єктів
характеризується: 1) просторовою присутністю, 2) єдністю мети, 3) організацією та управлінням діяльністю, 4)
поділом функцій, дій, операцій, 5) наявністю позитивних міжособистісних відносин.
Важливими умовами формування у дошкільників навчального співробітництва є:
•
Застосування у навчанні дошкільнят індивідуально-групових та колективно-групових форм
організації пізнавальної діяльності та спеціальних прийомів навчання дітей групової роботи.
•
Першочергове включення цих прийомів до тих видів навчальних занять, які мають практичну
спрямованість (образотворча діяльність, ручна праця) і поступове перенесення їх на інші види занять.
Переважна більшість досліджень порівняльної ефективності різних форм організації навчального процесу
(фронтальна, індивідуальна, суперництво, співробітництво) свідчить про позитивний вплив спеціально
організованого навчального процесу у формі співробітництва на діяльність його учасників. Це виражається, зокрема,
в тому, що в умовах співпраці успішніше вирішуються складні розумові завдання (Г.Костюк, В. Янтос), краще
засвоюється новий матеріал (В.Кольцова та ін.) У роботах Х.Лійметс, наприклад, було показано активізуючий і
мотивуючий вплив групової роботи дітей на підвищення рівня їх комунікативних умінь [5, с.32].
В основі стратегії співробітництва лежить ідея стимулювання і спрямування педагогом пізнавальних
інтересів дітей. В педагогіці співробітництва використовуються найрізноманітніші форми навчання: колективногрупова робота, колективна творча робота, робота в мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова діяльність.
Помилково було б зводити співробітництво до виключно групової роботи. Воно може бути присутнім і в
колективній спільній діяльності. І навпаки: групова робота не обов’язково є ознакою співробітництва.
Важливою тезою педагогіки співробітництва є те, що педагог має зацікавлювати дітей навчальною
діяльністю, а не лише її наслідками, підвищувати інтерес до знань, привчати робити власний вибір і нести
відповідальність за нього. Для позначення навчальної роботи, ґрунтованої на безпосередній взаємодії дітей, що
навчаються, дослідники застосовують такі найменування, як «групова робота», «спільна навчальна діяльність»,
«спільно-розподілена навчальна діяльність», «колективно-розподілена навчальна діяльність», «навчальне
співробітництво» та ін. Нині у вітчизняній педагогічній психології частіше використовується термін «навчальне
співробітництво» як найбільш місткий і загальний по відношенню до інших термінів, такий, що означає водночас
багатосторонню взаємодію усередині навчальної групи і взаємодію учителя з групою.
У дітей старшого дошкільного віку можуть бути сформовані вміння навчального співробітництва з
вихователем та однолітками, за рахунок чого процес навчання стає значно ефективнішим, зокрема підвищується
його розвивальний потенціал. Навчальне співробітництво з педагогом здатне забезпечити кожній дитині ту емоційну
підтримку, що важлива будь-якій людині, а особливо малюкові для того, щоб опанувати нову для нього діяльність –
навчання. Співробітництво ж з однолітками є тим джерелом мотивації, що необхідна значній кількості дошкільнят
для того, щоб включитися в навчальний процес і не випадати з нього (принаймні, для третини дітей спілкування і
людські відносини вже до шести років стають тією головною особистісною цінністю, відсутність якої робить для
них прісною, несмачною будь-яку справу, у тому числі навчання). Навчальне співробітництво є могутнім ресурсом
навчання: доведено, що саме спілкування і співробітництво з однолітками (а не дії під керівництвом дорослого) – це
та галузь діяльності, де найбільше успішно освоюються напівзнайомі дії і стають зрозумілими напівзрозумілі думки.
Сумуючи вищесказане, можна зазначити, що з різних видів діяльності в дошкільному дитинстві починає
виділятися навчальна діяльність як специфічний вид цілеспрямованої діяльності по засвоєнню соціально
виробленого досвіду, емпіричних і теоретичних знань в умовах організованого навчання. Навчальна діяльність не є
грою, а формується під безпосереднім педагогічним впливом в процесі навчання. У дошкільному віці з’являються
перші передумови у розвитку здатності вчитися, формуються основні передумови навчальної діяльності: прийняття
навчальних завдань, оволодіння узагальненими способами вирішення завдань, оволодіння діями контролю та оцінки.
Це здійснюється в процесі співробітництва, психолого-педагогічної взаємодії дитини і дорослого, спрямованого на
соціально-особистісний розвиток і формування готовності до навчальної діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ
ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Кулішова О. В., здобувач вищої освіти
Руденко Н. М., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, на основі якої сьогодні в нашій країні реформується
система загальної середньої освіти, передбачено початок навчання дітей з шести років. При цьому зазначено, що
виняток становлять ті діти, які за висновками лікарів та психологів виявляють ознаки шкільної незрілості. Отже,
одним із важливих практичних завдань у процесі здійснення реформи освіти є забезпечення диференціації дітей
шестирічного віку за готовністю до шкільного навчання [2].
Вимоги сучасного суспільства до організації виховання і навчання змушують науковців і практиків шукати
нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність з
вимогами життя. В цьому контексті проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливого
значення. З її вирішенням пов’язане визначення цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних
закладах. В той же час, від вирішення цієї проблеми, залежить успішність наступного навчання дітей у початковій
школі [4].
Підготовка дітей до школи була і залишається важливим педагогічним завданням ДНЗ. Особливого значення
в умовах продовження модернізації української освіти набуває проблема наступності дошкільного та початкового
навчання, основою якої є готовність дітей до навчання в школі. Проблема підготовки дитини до навчання в школі не
нова, але, на сучасному етапі вона є особливо актуальною через підвищення вимог до засвоєння програми сучасної
школи.
Поняття «готовність до школи» в сучасних умовах розглядається, насамперед, як готовність до шкільного
навчання чи навчальної діяльності, і трактується як фізична, психологічна, та практична готовність до навчання в
початковій школі.
Над проблемою підготовки дітей до школи постійно розмірковував В. О. Сухомлинський. Він писав: «З яким
трепетним хвилюванням переступають діти поріг школи в перші дні свого навчання, як довірливо дивляться в вічі
вчителеві! Чому ж часто буває так, що через кілька місяців, а то й тижнів згасає вогник у дитячих очах, чому для
деяких дітей навчання стає мукою?» [5].
Готовність дитини до навчання в початковій школі, значною мірою, залежить від ступеня сформованості
інтелектуальних почуттів, що є важливою спонукою до навчання і основою для розвитку пізнавальних інтересів.
Допитливість, почуття нового, здивування, почуття упевненості, любов до знань є важливими мотивами успішного
навчання. Ці почуття формуються в результаті розповідей дітям про явища навколишнього життя, про події в
суспільному житті, про працю людей, про природу. [3]
Чим яскравіше і багатше розкриваються перед дитиною явища природи і суспільного життя, чим вдаліше
йдуть заняття, вказував К. Д. Ушинський, тим більше збуджується інтерес до знань. Інтелектуальні почуття
необхідно викликати у всіх дітей, а особливо байдужих до знань, пасивних у розумовій діяльності.
О. П. Усова вважає, що дітей дошкільного віку необхідно навчати, оскільки це важливо в підготовці їх до
школи. «В процесі навчання і під його безпосереднім впливом у дітей формується навчальна діяльність – здатність
дитини відтворювати розумову діяльність певного напрямку і в зв’язку з цим слухати і чути, дивитися і бачити,
сприймати і пізнавати. Це перші кроки в розвитку здатності вчитися» [3].
Сучасні шкільні програми висувають підвищені вимоги до здатності дітей вчитися. Оскільки ж
інтелектуальні і психофізичні навантаження на сьогоднішніх шестирічних першокласників зросло, особливо
актуальною є проблема підготовки до школи п’ятирічних дітей.
За А. Богуш [1] « Практика початкового навчання переконливо свідчить: динаміка збагачення і сила
інтелектуального потенціалу дитини значною мірою залежить від своєчасного набуття вміння вчитися. Отже,
проблема формування його у дітей неабияк важлива, а з’ясування ролі спільних зусиль педагогів дитячого садка та
початкової школи нині особливо актуальне. Значущість проблеми зумовлена також державною вимогою розробки
Базового компоненту знань, умінь і навичок дошкільної освіти».
Отже, інтелектуальна готовність до школи охоплює систему показників, за якими можна зробити достатньо
об’єктивні висновки про розумовий розвиток дитини. Такі висновки можуть бути надто різноманітними в деталях,
як і самі діти. Одні з них мають багатий кругозір, активні, уважні, вдумливі, але не вміють читати; інші досить добре
читають, не виявляючи при цьому достатньої інтелектуальної активності тощо. На основі цих відомостей
вибудовують індивідуалізовану, особистісно-орієнтовану, освітньо-виховну роботу з першокласниками.
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МАСОВІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ЗАХОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ
Кульчицький В. Ю., здобувач вищої освіти
Галатюк Ю. М., кандидат педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
На сьогоднішній день в Україні великого значення набуває поширення міжнародного руху "Спорт для всіх",
який розглядає фізкультурні заняття як невід’ємне право кожного громадянина, незалежно від етнічних, вікових,
статевих відмінностей, соціального стану і можливостей. Це нове досягнення світового суспільства, яке має
прихильників у багатьох країнах, направлене на зміцнення здоров’я і розвиток фізичної підготовленості населення за
допомогою спортивних і рекреаційних видів оздоровчої рухової активності. Для активізації руху "Спорт для всіх"
необхідно виконати ряд практичних заходів. Насамперед необхідно активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність
різних верств населення за місцем проживання. Спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, фітнес-центри, які
нині функціонують, повинні стати передовою ланкою у вирішенні поставлених завдань.
У нормативних документах [3; 4] розвитку фізичної культури і спорту зазначено, що пріоритетними
завданнями сфери є виховання національних традицій прихильності до оздоровчої рухової активності як важливого
компоненту здорового способу життя особистості. Кожен громадянин має усвідомити необхідність докладання
максимальних зусиль у використанні доступних засобів фізичної культури для підвищення своєї фізичної
підготовленості, функціональних можливостей організму, зміцнення здоров'я, профілактики захворювань,
організації активного дозвіллі, сприяння успішній соціалізації на всіх етапах життєдіяльності.
На наш погляд, одним із актуальних механізмів створення системи спорту для всіх в Україні є популяризація
і реалізація масових фізкультурно-спортивних заходів з використанням національних традицій фізичного виховання.
Протягом останніх років спостерігається зростання інтересу населення до пізнання та відродження
національних традицій, у тому числі, традицій фізичного виховання та здорового способу життя. Саме тому
актуальним є масові спортивно-оздоровчі заходи з елементами традицій фізичного виховання українського народу.
Найбільш реалізованими та дієвими у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах є
традиції фізичного виховання козацької доби («Козацький гарт», «Козацькі ігри та забави», «Бойове мистецтво
козаків», «Нащадки козацької слави» та ін..
Традиції фізичного виховання Київської Русі доволі рідко зустрічаються у сучасній практиці оздоровчої та
спортивно-масової роботи.
З метою розширення та збагачення знань про різні історичні періоди, становлення та розвитку Української
держави, використання національного досвіду здорового способу життя, необхідно розкрити традиції фізичного
виховання у Київській Русі, розробити шляхи їх використання у всіх формах масової фізкультурно-оздоровчої
роботи.
Масові фізкультурно-спортивні заходи займають важливе місце в системі організації здорового способу
життя населення України. Вони є засобом залучення широких мас населення до занять фізичною культурою й
спортом, підвищення фізичної підготовленості, виховання необхідних рухових умінь та навичок, підвищенню
мотивації до занять фізичними вправами.
Спортивно-масові заходи – це змагальна ігрова діяльність, учасники якої з урахуванням їх віку, статі,
підготовленості мають приблизно рівні можливості досягти перемоги в доступних їм вправах. Ця доступність
створюється спеціальним підбором змагальних вправ, складності й довжини дистанцій, ваги використовуваних
приладів, а також тривалістю й інтенсивністю виконання рухових дій. Крім того, з метою вирівнювання фізичних
можливостей учасників, використовуються гандикапи, фора, порівняльні коефіцієнти й заохочувальні бали.
Фізкультурно-спортивні масові заходи поєднують у своєму змісті спортивні змагання, занять фізичними
вправами, організацію активного відпочинку, та рекреацію. Це сприяє розширенню та урізноманітненню програм,
використання новітніх технологій, поповнення технічного та тактичного арсеналу, підвищує вимоги до
особливостей підготовки й проведення масових фізкультурно-спортивних заходів з населенням різних вікових та
соціальних груп.
Наразі найбільш поширеними масовими фізкультурно-спортивними заходами є „Богатирські ігри”, „Ігри
патріотів”, „Форт Буаярд”, „Лицарські турніри”, „Козацькі забави”, „Дні спорту”, фестивалі, спартакіади закладів
освіти та трудових колективів, футбольні турніри та ін. Такі заходи є не тільки засобом пропаганди здорового
способу життя, але й потужним засобом виховання патріотизму й національної свідомості.
Великий інтерес викликають змагання з лижного спорту, масові естафети й пробіги, свята ковзанярів,
велосипедистів, комплексні змагання, день здоров'я, день плавця, день бігуна. Учасниками фізкультурно-спортивних
заходів можуть бути представники різних верств населення, вікових груп та рівня фізичної підготовленості. Мета
таких заходів- підвищити емоційність, створити сприятливу атмосферу, стимулювати ріст майстерності й
результативності учасників й тим самим зробити більш ефективними змагання.
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Змагання у програмі широкомасштабних масових фізкультурно-спортивних заходів доцільно проводити за
спрощеними правилами, рухливі ігри, туристичні естафети, змагання на доріжках здоров'я, майданчиках й т.д.
Основною метою фізкультурних спортивно-масових заходів є створення сприятливих умов рекреації
населення України та забезпечення права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їхніх
потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, популяризації здорового
способу життя [1; 2].
Стимулюючи зростання спортивно-технічних досягнень, сприяючи кращій фізичній підготовленості й
морально-патріотичному вихованню молоді, масові фізкультурно-спортивні заходи сприяють вирішенню вирішують
актуальних соціальних завдань:пропаганда фізичної культури й спорту; реклама форм і видів масових фізкультурнооздоровчих заходів, залежно від характеру й спрямованості, та популяризація їх серед населення; розширення
менеджментської та маркетингової спортивно-масової структури діяльності; виявлення перспективної молоді для
занять різними видами спорту; виконання вимог Державних нормативних тестів фізичної підготовленості населення
України; встановлення спортивних рекордів (закладу, підприємства, району, міста); національно-патріотичне
виховання, яке базується на традиційних основах фізичного виховання українського народу; розширення сфери
спілкування, інтелектуального збагачення, об’єднання інтересів, усвідомлення суспільної цілісності та особистої
значущості; залучення населення до суспільно-корисної діяльності в галузі фізичної культури й спорту; виявлення
найсильніших учасників і команд, комплектування збірних команд; підведення підсумків, оцінка та контроль роботи
фізкультурних клубів, секцій, груп, визначення переможців масових заходів та якості фізкультурно-спортивної
роботи; обмін досвідом роботи, демонстрація досягнень кращих колективів).
У кожному окремому випадку при проведенні масового заходу ставляться конкретні завдання, що
відповідають його головній меті та сприяють її досягненню в найбільш повній мірі. Кожен масовий фізкультурноспортивний захід повинен проводитися у відповідності з наступними організаційними принципами: відповідність
організації завданням заходу; доступність заходу за часом і місцем проведення; доступність змагальних вправ;
безпека учасників, глядачів і суддів; видовищність, наочність, естетичність, що сприяє гармонійному розвитку
особистості.
У процесі організації спортивно-масових заходів необхідно враховувати рівень фізичної підготовленості, вік
та інтереси передбачуваних учасників, а також наявні можливості реалізації цих інтересів (наявність спортивного
обладнання, кліматичні умови, кадрове, технічне та фінансове забезпечення).
Масові фізкультурно-спортивні заходи необхідно планувати і організовувати рівномірно впродовж усього
календарного року.
У плані фізкультурно-спортивних заходів доцільно виділити розділи:
1. Комплексні фізкультурні і спортивні заходи (народні ігри , поєдинки, естафети);
2. Змагання з видів спорту (виконання фізичних вправ).
Крім назви і термінів проведення заходу в плані доцільно вказати й іншу інформацію, що може сприяти
кращій організації (передбачувані нагороди, призи, інші заохочення).
Організація масового фізкультурно-спортивного заходу вимагає завчасного створення підготовчої комісії. До
неї входять працівники управлінь та відомств фізичної культури і спорту, викладачі, тренери, представники
культури і тих організацій, які задіяні у підготовці, проведенні та забезпеченні змагань, атракціонів і розваг.
Для впорядкування роботи комісії складається план підготовки заходу, який передбачає конкретизацію
змісту роботи, терміну виконання, визначення відповідальних осіб та відомості про організації, учасників, суддів,
задіяних у заході.
У плані бажано передбачити наступні питання: розробка положення про спортивно-масовий захід та
кошторису витрат; розробка сценарію, враховуючи церемонії відкриття, проведення, закриття, нагородження,
використання символіки, гімну, музичного супроводу; підбір, затвердження, інструктаж безпосередніх організаторів,
технічних керівників, суддів, членів журі; підготовка, місць проведення змагань, реклама, оформлення засобами
наочної агітації й пропаганди, маркування трас, ігрових майданчиків, установка покажчиків, огородження й т.д.;
підготовка устаткування, інвентарю, спорядження, придбання призів, підготовка грамот, протоколів і т.д.;
виготовлення засобів наочної агітації, складання коментаторських текстів, афіш, оголошень, бланків «експресінформації» і т.д.; організація медичного забезпечення, підбір лікарів, придбання медичних препаратів; організація
транспортного медичного й побутового обслуговування.
Положення – головний управлінський документ, на підставі якого здійснюється підготовка й безпосереднє
проведення заходу. Положення визначає сутність, зміст і порядок змагальної діяльності, регламентує відносини між
організаторами, суддями й учасниками. У зв'язку із цим положення необхідно складати гранично чітко, щоб
повністю виключити різне тлумачення тих або інших його пунктів. У ньому потрібно передбачити конкретні
найбільш важливі ситуації, які можуть виникнути під час проведення змагань. Положення повинне бути по
можливості коротким, ясно сформульованим. Його не слід перевантажувати вказівками, передбаченими
загальноприйнятими типовими правилами змагань з певних видів спорту. У сфері фізкультурно-оздоровчої роботи
часто проводяться змагання за спрощеними правилами. У цьому випадку у положенні повинен бути обумовлений
характер спрощення.
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Таким чином, організація та проведення масових оздоровчо-спортивних заходів, особливо з використанням
національних традицій фізичного виховання, є ключовим чинником створення системи спорту для всіх в Україні, так
як вирішує важливі завдання у залученні широких верств населення до систематичних занять, наданні фізкультурнооздоровчих послуг, поєднанні індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної діяльності за місцем
проживання, навчання та в місцях масового відпочинку.
Список використаних джерел
1. Основи управління сферою фізичної культури і спорту : навч. посіб. / О. Жданова, Л. Чеховська. – Львів :
ЛДУФК, 2017. – 244 с.
2. Приходько І.І., Корнієнко І.Г. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для
студентів ВНЗ фізичної культури /І.І. Приходько, І.Г. Корнієнко. – Харків: ХДАФК, 2009р. - 141 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 49 про утворення центрів фізичного
здоров’я населення "Спорт для всіх" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sportforall.rv.ua
4. Указ президента України №42/2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація" [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.president.gov.ua/documents/422016-19772.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ.
ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ» У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Куруц Х. І., здобувач вищої освіти
Белешко Д. Т., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У 2011 році у системі шкільної освіти відбулось важливе перетворення: у старшій школі введено профільне
навчання, яке формується під знаком пріоритету і свободи особистості.
Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої
держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати
інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті
соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід до
організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає
змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації.
Мета профільного навчання – забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми
індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на
майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і
професійною освітою, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування
інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [1].
Дана тема в профільному навчанні розраховано на 65 годин, з них 4 години для контрольних робіт.
Однією з серйозних проблем, з якою доводиться стикатися викладачам профільного курсу математики, проблема необхідності суттєвої різниці відбору змісту модуля «Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння і
нерівності» для різних профілів. При вивченні математики на профільному рівні дана тема ширше представлена.
В ході аналізу організації системи знань при вивченні розділів тригонометрії (Блох А.Я., Мокрушин Е.Л.,
Павленкова И.А., Чичигин В.Г.) були виявлені особливості навчання тригонометрії на профільному рівні:
 позиції діяльнісного підходу - це використання на заняттях математики завдань з тригонометрії,
спрямованих на розвиток самостійної діяльності учнів в ході вирішення завдань пов'язаних з практичним
застосуванням тригонометрії для кожного профілю, трансформація змісту модуля «Тригонометричні
функції. Тригонометричні рівняння і нерівності» в завдання, системи завдань, практичні роботи;
 позиції змістовного підходу - це вибір значущих для кожного профілю дидактичних одиниць, визначення
можливості інтеграції дидактичних одиниць у більші одиниці, визначення ключових операцій і понять в
значущих для профілю дидактичних одиницях;
 позиції особистісно-орієнтованого підходу - це врахування інтересів учнів і рівня знань, умінь з метою
розвитку їх особистості при організації навчального матеріалу;
 позиції компетентнісного підходу – це володіння методами розв’язування типових математичних задач;
логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень;
конструктивно-графічна компетентність – здатність будувати математичні моделі практичних ситуацій,
використовуючи аналітичні або графічні об’єкти; дослідницька компетентність – володіння
передбачуваними програмою та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
математичними методами дослідження практичних задач [3].
Також можна встановити, що процес проектування змістовного модуля «Тригонометричні функції.
Тригонометричні рівняння і нерівності» являє собою вибір різних дидактичних одиниць, диференційованих за рівнями
і профілів навчання, трансформацію змісту модуля в завдання, системи завдань, практичні роботи і ін. Для
використання при організації навчання в рамках різних профілів реалізується, при дотриманні дидактичних принципів
науковості, фундаментальності і прикладної спрямованості; наступності, послідовності і системності; розширення
змісту модуля в залежності від специфіки кожного профілю; наочності, гуманітарности і поляризації.
Методична система навчання тригонометрії учнів профільних класів розуміється як певна сукупність частин
або компонентів навчання тригонометрії, що утворюють єдине ціле у своїй взаємодії.
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Цільовий компонент методичної системи навчання представлений постановкою узагальненої мети і цілей
етапів процесу навчання; цілей, що реалізуються на етапах навчання, і цілей блоків змісту тем навчального матеріалу,
що відображають динаміку навчання тригонометрії в профільній школі на кожній фазі освоєння учнями навчального
матеріалу (при створенні навчальних ситуацій, оперативних цілей, досяжних в рамках навчання, при вирішенні задач в
умовах конкретного уроку).
У дослідженні до методів навчання тригонометрії можна віднести: монологічний, показовий, діалогічний,
евристичний, дослідницький, алгоритмічний, програмований і інтерактивний методи (для теми «Тригонометричні
функції» - монологічний, показовий, евристичний, дослідницький, інтерактивні методи; для теми «Тригонометричні
рівняння» - показовий, алгоритмічний, програмований, інтерактивний методи; для теми «Перетворення
тригонометричних виразів» - діалогічний, евристичний, дослідницький, інтерактивний методи)[2].
Наприклад, завдання на доведення і завдання з елементами дослідження (зокрема, практичні роботи і
дослідження тригонометричних рівнянь, що містять параметри) були засобом розвитку навичок самостійної
дослідницької роботи.
У дослідженні до засобів навчання, що забезпечує навчання тригонометрії учнів профільних класів, віднесені
друковані видання підручників, навчально-методичні посібники; довідники з математики та довідкова математична
література; записи на дошці; навчальне обладнання; аудіо-, і відео, навчально-інформаційні матеріали; мова викладача;
електронні підручники; мережеві навчально-методичні посібники; комп'ютерні навчальні системи, тренажери;
віртуальна реальність.
Отже, в даній публікації наведено методичні рекомендації для відбору або конструювання вчителями
математичних задач з тригонометрії, спрямованих на навчання тригонометрії учнів класів з профільним нахилом: зміст
завдань повинно бути різнорівневим, пов'язаних з практичною значущістю тригонометрії для кожного профілю і
використанням наочності; повинні бути реалізовані узагальнені способи або методи розв'язування математичних задач;
необхідне узгодження рівня складності завдань зі ступенем володіння тригонометричними знаннями і їх проявами в
профільних областях.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ППЗ GRAN1
Куруц Я. В., здобувач вищої освіти
Генсіцька-Антонюк Н. О., кандидат педагогічних наук, доцент
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Завдання з параметрами вимагають глибоких знань учня з математики. Адже у шкільному курсі алгебри ці
завдання в більшості відносяться до завдань високого рівня знань.
В програмі з алгебри на розв’язування завдань з параметрами не виділено окремої змістової лінії, але разом
з тим розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем змістової лінії рівнянь та нерівностей [4]. Такі
завдання щороку представлені серед завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
Методи і способи розв’язування рівнянь з параметрами різноманітні, пов’язані із видами самих рівнянь.
Загалом, використовуються аналітичний і графічний методи розв’язування [1]. А одним із способів розв’язування –
це розв’язування за допомогою відповідних математичних програм.
ППЗ GRAN1 дозволяє графічно розв’язувати широке коло математичних завдань різних рівнів складності,
пов’язані з властивостями функцій.
Найчастіше графічно розв’язують рівняння, де потрібно знайти кількість розв’язків, коли параметр можна
локалізувати від функції, що не залежить від нього [5]. Алгоритм графічного методу містить такі пункти:
1. Знайти область допустимих значень невідомого та параметрів, що входять до рівняння.
2. Виразити параметр як функцію від невідомого: 𝑎 = 𝑓(𝑥).
3. В системі координат 𝑥0𝑎 побудувати графік функції 𝑎 = 𝑓(𝑥) для тих значень х, які входять в область
визначення рівняння.
4. Знайти точки перетину прямої 𝑎 = 𝑐 з графіком 𝑎 = 𝑓(𝑥).
Можливі випадки:
1) пряма 𝑎 = 𝑐 не перетинає графік функції 𝑎 = 𝑓(𝑥). При цьому значення a рівняння розв’язків не має.
2) пряма 𝑎 = 𝑐 перетинає графік функції 𝑎 = 𝑓(𝑥). Визначити абсциси точок перетину (для цього достатньо
розв’язати рівняння 𝑎 = 𝑓(𝑥) відносно x).
5. Записати відповідь [3, с. 5].
За допомогою даного алгоритму зручно розв’язувати завдання на знаходження кількості коренів рівняння
залежно від параметра.
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2-

𝑥

5

> 0, 𝑥 < 10 .

Виразимо

має один розв’язок на проміжку [9, 11] ?
параметр

як

функцію

від

невідомого

і побудуємо графік на проміжку [9, 11] за допомогою програми GRAN1.

Отже, провівши прямі а=8 і а=-6,8 видно, що вони перетнуть даний графік в одній точці.
З даного завдання бачимо, що розв’язування рівнянь з параметром даного виду вимагають знань
властивостей функцій, перетворення графіка функцій та алгоритму розв’язування поданого вище.
Таким чином, поряд із звичним нам навчанням необхідно впроваджувати використання новітніх
інформаційних технологій, адже, завдяки можливостям графічного супроводу комп’ютерного розв’язування задачі,
учень чітко і легко буде розв’язувати досить складні задачі, впевнено володіти відповідною системою понять і
правил [2].
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ»

Кушнір Г. В., здобувач вищої освіти
Демчук О. О., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Оволодіння мовою – це складний процес, розвиток якого залежить від багатьох факторів. Формування у
старших дошкільників умінь користуватися мовними засобами у процесі сприймання і продукування текстів усної
форми – провідне завдання у навчанні дітей зв’язного мовлення. Набуття дітьми елементарної лінгвістичної освіти
має тісно пов’язуватись з опануванням основних рис мовленнєвої культури, що передбачає вміння комплексно
застосовувати мовні та немовні засоби з метою комунікації. Успішне розв’язання цієї проблеми багато в чому
залежить від ефективності процесу мовленнєвого розвитку і становлення дітей. Особливої уваги заслуговує розвиток
зв’язного мовлення у старших дошкільників.
Проблема розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку завжди знаходилась в центрі уваги педагогів
і лінгводидактів (М. Алексєєва, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калмикова, О. Ушакова та ін.).
Слід зазначити, що існують різні підходи щодо сутності поняття «зв’язне мовлення». Так, психологи
Л. Виготський, С. Рубінштейн, І. Синиця під зв’язним мовленням розуміють мовлення, форма якого закономірно
пов’язана і визначається його змістом, а зміст є вираженням відповідного бажання або думки мовця. За
С.Рубінштейном, зв’язність мовлення – це адекватність мовленнєвого оформлення думки мовця з погляду її
зрозумілості слухачам. Зв’язне мовлення – це мовлення, яке відображає в мовленнєвому плані всі суттєві зв’язки
свого предметного змісту. Це смислове розгорнуте висловлювання, що забезпечує спілкування і взаєморозуміння
людей [4, с. 468-469].
Психологи та психолінгвісти досліджують у проблемі розвитку зв’язного мовлення процес породження і
сприймання повідомлення, регуляції та контролю власної діяльності. Аналіз психологічних досліджень висвітлює
окрім діяльнісного, також і особистісний аспект проблеми, адже мовлення – процес використання мовних засобів для
формування та висловлювання думок, забезпечення комунікації – властиве кожній особі, воно допомагає висловити
й донести до інших думки цієї особи (О. Запорожець, О.Ковальов, О.Кульчицька, П.Якобсон та ін.).
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За визначенням лінгвістів (Е. Баринова, Б. Головін, М. Ерастов, І. Збарський та ін.) зв’язне мовлення – це
мовлення, в якому виступають усі види зв’язку, що визначають співвіднесеність висловлювання об’єктивному
світові, об’єкту спілкування та законам мови. Вчені-лінгводидакти (А. Богуш, М. Вашуленко, С. Караман, М. Львов,
М. Мацько, Л. Паламар М. Пентилюк та ін.) розглядають зв’язне мовлення як організовану за законами логіки,
граматики й композиції єдність, що має тему, виконує певні функції, має відносну самостійність і завершеність,
розчленовується на більш чи менш значущі структурні компоненти. Серед якостей зв’язного мовлення нормативним
є мовлення точне, логічне, стисле, виразне, образне та емоційне. Так, А. Богуш підкреслює, що зв’язне мовлення – це
не просто послідовність слів і речень – це послідовність пов’язаних одна з одною думок, які передані точними
словами у правильно побудованих реченнях [3, с. 17].
Отже, сучасна лінгвістика та лінгводидактика розглядає поняття зв’язного мовлення у двох аспектах – як
процес створення зв’язного висловлювання та як продукт мовлення (текст чи дискурс). Зв'язне мовлення
визначається як єдине смислове та структурне ціле, що складається з тематично та логічно пов’язаних між собою
відрізків і відбиває всі суттєві сторони свого предметного змісту. У створенні зв’язного мовленнєвого продукту
науковці виокремлюють діяльнісний та особистісний компоненти. Перший – пов’язується з процесами народження і
сприймання повідомлення, регуляції та контролю власної мовленнєвої діяльності. Другий – з тим, що в мовленні
особа виявляє свою індивідуальність – характер, темперамент, рівень загальної культури. Наслідком зв’язного
мовлення є текст – словесно виражений продукт мовленнєво-розумової діяльності людини, якому властива
завершеність, структурна цілісність, визначена цілеспрямованість та прагматична настанова.
Ураховуючи, що діти дошкільного віку оволодівають лише усним мовленням, лінгводидакти
послуговуються терміном «дискурс», що характеризує продукт саме усного мовлення. Науковці визначають дискурс
як зв’язний текст у поєднанні з екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними тощо)
чинниками, тобто текст, узятий у процесуальному контексті (О. Мельничук).
Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з-поміж яких є комунікативна, що
реалізується в двох основних формах – діалозі та монолозі. Кожна з цих форм має свої специфічні особливості, які
визначають зміст і характер методики їх формування. Лінгвістика протиставляє діалогічне та монологічне мовлення,
виходячи з їхньої різної комунікативної спрямованості, лінгвістичної та психологічної природи [3, с. 17].
Залежно від характеру і змісту спілкування, комунікативних особливостей мовців, розрізняють діалогічне й
монологічне мовлення (зв’язне мовлення).
Діалогічне мовлення є первинною формою мовлення дітей на етапі дошкільного дитинства. За А. Богуш,
діалог – форма усного мовлення, розмова між двома співрозмовниками, що складається із запитань і відповідей.
Діалог – це комунікативний акт, в якому має місце зміна ролей мовця і слухача. Він відбувається в певній ситуації
спілкування і є її продуктом. Ситуація спілкування включає в себе обстановку, в якій протікає розмова, відносини
між мовцями, мовленнєве спонукання (репліку), процес діалогізування [2, с. 117].
Діалогічне мовлення – найбільш проста форма усного мовлення: воно підтримується співрозмовниками.
Ситуативне й емоційне, бо мовці використовують різні засоби виразності (міміку, жести, інтонацію та ін.). Це
мовлення найбільш просте за синтаксисом: воно складається із запитань і відповідей, реплік, коротких повідомлень,
незакінчених речень.
Під діалогічним мовленням розуміють комунікативний акт, у якому має місце зміна ролей мовця і слухача.
Він відбувається в певній ситуації спілкування і є її продуктом. Ситуація спілкування включає в себе обставини, в
яких протікає розмова, стосунки між співрозмовниками, мовленнєве спонукання і процес діалогування.
Монологічна мовленнєва діяльність розглядається як особливий вид діяльності, спрямований на
формування та формулювання думки (предмета мовленнєвої діяльності) засобами мови та способом мовлення.
Монологічний текст – це усне чи письмове мовлення однієї особи, інший учасник мовленнєвого акту –
адресат.
Монолог, на відміну від діалогу, – складне у психологічній і лінгвістичній формах мовлення. Монологічний
текст – це усне чи письмове мовлення однієї особи, інший учасник мовленнєвого акту – адресат. На відміну від
діалогу, монолог – це компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших
(мовлення від 1-ї особи). На сучасному етапі монологічна мовленнєва діяльність розглядається як особливий вид
діяльності, спрямований на формування та формулювання думки (предмета мовленнєвої діяльності) засобами мови
та способом мовлення. Монологічне мовлення у психологічному й лінгвістичному відношеннях – більш складна
форма усного мовлення, оскільки це мовлення однієї особи до слухачів, воно більш розгорнуте, вимагає
зосередженості пам'яті й уваги до змісту та форми мовлення, детального запам’ятання змісту, спирається на
мислення. У монолозі використовуються поширені речення, точна лексика: саме тому він є зрозумілим слухачам.
Монолог не підтримується ситуацією чи запитаннями, на відміну від діалогу, він здебільшого адресований не одній
людині, а багатьом. Як стверджує А. Богуш, «монологічне мовлення – це смислове, розгорнуте висловлювання, що
забезпечує спілкування та взаєморозуміння людей. Монолог – це вид зв’язного мовлення однієї особи, повідомлення
про певні факти дійсності, що знаходяться в різних причинових та часових зв’язках» [2, с. 128].
Як зазначає А. Богуш, монологічне мовлення розвивається у процесі оволодіння дітьми різними типами та
видами монологу. Мета і завдання розвитку монологічного мовлення у старших дошкільників (5 – 6 роки життя)
полягає в опануванні грамотою, умінні висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає мінімальний і водночас достатній рівень
монологічної компетентності, яким дитина має оволодіти до кінця дошкільного періоду: «Володіє монологічним
мовленням. Здатна висловлювати свою думку чітко, логічно, образно, переконливо. Вміє самостійно складати
розповіді» [1].
Список використаних джерел
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С. 4–19.

Наука, освіта, суспільство очима молодих

97

2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. –
216 с.
3. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / А. М. Богуш. – К.:
Видавничий дім «Слово», 2004. – 376 с.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Издательство: Питер, 2002. – 720 с.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «Я» У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лавор О. А., здобувач вищої освіти
Демчук О. О., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Прогресивні зрушення в системі дошкільної освіти зумовлюють нові підвищені вимоги до розкриття
особистісного потенціалу кожної дитини, її суб’єктних можливостей ефективно регулювати власну діяльність.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на цілісний підхід до особистості, максимальне
розкриття індивідуальних можливостей, акцентує увагу на необхідності узгодженості таких основних життєвих сил
дитини, як прагнення до самоактуалізації, саморозвитку і самозбереження [1, с.4]. Ключовою фігурою дошкільної
освіти має стати дитина з самоцінністю її буття, неповторністю душевного світу, творчим самовираженням. Тому
особливого значення набуває проблема створення такої виховної системи, яка б забезпечила формування особистості
нового типу як творця самого себе, з високим рівнем духовності й культури, здатністю до відповідального
самовизначення, компетентної поведінки, свідомого ставлення до своїх дій та вчинків, соціально зорієнтованої на
благо держави, яка б чітко усвідомлювала свої бажання та наміри, доводила, обґрунтовувала, відстоювала у
соціально прийнятних формах власну гідність.
Відтак особливої значущості набиває проблема створення найсприятливіших умов щодо розвитку
дошкільників і формування у них якостей, що визначають «суб’єктність» дитини. Вирішення цього завдання
потребує розгортання психолого-педагогічних досліджень навколо пошуку механізмів і закономірностей
становлення самосвідомості особистості, складовою якої виступає «Я-образ» чи «Я-концепція». Відома також
сензитивність дошкільного віку щодо формування цього особистісного феномену.
Стрижневим компонентом цілісного розвитку особистості слугує образ «Я». Образ «Я» – багатогранне
утворення, яке формують знання та уявлення людини про себе. Предметом самосприйняття можуть стати: тіло
людини, її здібності, соціальні стосунки, особистісні якості.
«Я-концепція» виникає у людини в процесі соціальної взаємодії як неминучий і завжди унікальний
результат психічного розвитку, як відносно стійке і водночас піддатливе до внутрішніх змін психічне утворення.
У дошкільному віці у дитини закладаються основи «Я-образу» чи «Я-концепції». Зокрема, до 5 років у
дитини формується позитивне відчуття власного тіла, до 6 років – відбувається інтелектуалізація емоцій,
становлення соціального та інтелектуального образу «Я». Уявлення дитини про себе, закладені ще в дошкільному
віці, стають передумовою розвитку «Я-концепції» дорослої людини.
Вступаючи в дошкільний вік, дитина починає усвідомлювати факт свого існування. Д. Ельконін
підкреслював, що протягом дошкільного віку дитина проходить величезний шлях розвитку – від відділення себе від
дорослого («Я-сам») до відкриття свого внутрішнього життя, самосвідомості. При цьому вирішальне значення має
характер мотивів, що спонукають особистість до задоволення потреб у спілкуванні, діяльності, у певній формі
поведінки [3, с. 238].
Наявність позитивної «Я-концепції» та сприяння її розвитку в дитини є суттєвою умовою не лише
ефективності її діяльності, комфортного перебування дитини в навчальному закладі, а й психічного розвитку
дошкільника в цілому, його життєдіяльності та конструктивного входження у світ соціальних відносин.
Проблема розвитку особистості та формування «Я-концепції» (образу «Я») широко розглядається в
психолого-педагогічній теорії (Р. Бернс, Л. Божович, Л. Виготський, В. Джеймс, Е. Еріксон, І. Кон, М. Лісіна,
О. Леонтьєв, А. Маслоу, А. Петровський, А. Реан, К. Роджерс, С. Рубінштейн, В. Столін, 3. Фрейд, І. Чеснокова,
Т. Шибутані, В. Ядов та інші). Особливості становлення «Я-концепції» дитини та окремих її складових вивчали
Т. Андрущенко, О. Бєлобрикіна, О. Соколова та ін.
При цьому концептуальне значення мають дослідження Р. Бернса [2], який визначає «Я-концепцію» як
сукупність усіх уявлень індивіда про себе, що пов’язані з їхньою оцінкою. У структурі цього феномену науковець
виокремлює описову складову, називаючи її образом «Я», або картиною «Я». Складову, пов’язану зі ставленням до
себе або до окремих своїх якостей Р. Бернс визначає як самооцінку, або схвалення себе. Як бачимо, «Я-концепція»,
по суті, визначає не просто те, ким є індивід, але й те, що він про себе думає, як дивиться на свій діяльний початок і
можливості розвитку в майбутньому.
Існують також інші наукові підходи (А. Реан), де «Я-концепція» розглядається як сукупність установок,
спрямованих на себе й визначається як образ «Я», до якого включені: «Я»-реальне, як уявлення особистості про себе,
«Я»-перспективне, як модель, у яку може бути перетворено «Я»-реальне в процесі реалізації певних потреб, а також
«Я»-минуле, як сукупність уявлень про своє минуле і «Я»-ідеальне, як уявлення особистості про те, якою вона хотіла
б бути в ідеалі. Таким чином, у дослідженнях А. Реана «Я-концепція» особистості постає як сукупність «Я-образу»,
самооцінки й потенційних поведінкових реакцій, що можуть бути викликані образом «Я» і самооцінкою .
Аналіз літературних джерел із зазначеної проблеми дозволив нам з’ясувати, що існують певні розбіжності
в наукових підходах щодо розгляду «Я-концепції», які не заперечують один одного, а доповнюють. Однак найбільш
суперечливим є питання щодо співвідношення «Я-концепції» та самооцінки. Так, В. Аверін, В. Столін вважають їх
рівнозначними складовими самосвідомості, а Р. Бернс і С. Головін розглядають самооцінку як складову «Яконцепції».
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Загальноприйнятим поглядом на сутність «Я-концепції» в науковому сенсі є розуміння її як усвідомленої
динамічної системи уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує свої взаємовідносини з іншими
людьми і визначає ставлення до себе, хоча на рівні предмету теоретичного аналізу і експериментальних досліджень
існують різні уявлення про особливості самосвідомості та структуру «Я-концепції» («Я-образу») (Р. Бернс,
В. Джеймс, Е. Еріксон, І. Кон, Ч. Кулі, Дж. Мід, А.Маслоу, Г. Олпорт, М. Розенберг, К. Роджерс, І. Чеснокова та ін).
Водночас на тлі багатогранності вивчення проблеми актуальним залишається дослідження питань,
пов'язаних з особливостями формування образу «Я» у дітей дошкільного віку,
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ МЕТОДИ»

Лапська Д. В., здобувач вищої освіти
Демчук О. О., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Впровадження здоров’язбережувальних методів фізичної культури пов’язано з використанням медичних
(медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних
здоров’язберігаючих технологій і технологій гарантування безпеки життєдіяльності.
Визначальним чинником у системі зберігання і розвитку здоров’я підростаючого покоління може стати
навчально-вихований процес дошкільного навчального закладу. Водночас надзвичайно широке трактування терміна
«здоров’я» створює істотні методологічні та технологічні труднощі в досягненні цієї мети.
Відомо, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначає здоров’я «як стан повного фізичного,
духовного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних дефектів». Вказане
формулювання справедливо критикують за ідеалізацію мети, суб’єктивне розуміння благополуччя, статичність у
розгляді здоров’я і абсолютизацію повного благополуччя, яке веде до зменшення напруги організму і його систем, а
значить, і до зниження опірності і передумові нездоров’я (В. Ліщук). Окремі дослідники бачать у здоров’ї реалізацію
специфічних здібностей людини до прояву резервів організму (Н. Амосов), до стійкості (І. Брехман), до опору,
самозбереження і саморозвитку (В. Ліщук). Очевидно, що формування таких здібностей у підростаючого покоління
стає на сьогоднішній день одним з найбільш пріоритетних завдань у практичній діяльності педагогів.
Аналіз визначень здоров’я показує, що найчастіше відзначають шість його ознак (за Г. Бєлєнькою):
• відсутність хвороб;
• нормальне функціонування організму;
• гармонізація організму і навколишнього середовища;
• здатність людини до повноцінного виконання основних соціальних функцій;
• повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя;
• адаптація людини до ускладненого і змінного навколишнього середовища [2].
Найбільш повним є визначення А. Щедріної, яка з позицій системного підходу пропонує вважати здоров’я
як цілісний багатовимірний динамічний стан (враховуючи його позитивні та негативні показники) у процесі
реалізації генома (сукупність генів) в умовах конкретної соціальної та екологічної ситуації, що дозволяє людині
здійснювати її біологічні та соціальні функції.
Розглядаючи здоров’я як єдине ціле, вчені в той же час визначають у ньому взаємопов’язані частини:
тілесне і духовне; фізичне, психічне та соціальне; фізичне, психоемоційне, інтелектуальне, соціальне, особистісне та
духовне. Слідом за І. Брехманом, В. Колбанова, Г. Зайцевим ми дотримуємося трикомпонентної структури здоров’я,
у яку входять фізичний, психічний і соціальний елементи.
Під фізичним компонентом здоров’я дослідники мають на увазі те, як функціонує організм, усі його органи
і системи, рівень їх резервних можливостей. У цей аспект здоров’я долучається також наявність або відсутність
фізичних дефектів, захворювань, у тому числі генетичних (С. Шапіро).
Психічне здоров’я – це нормальний перебіг психічних процесів, що характеризуються відсутністю
виражених психічних розладів і наявністю певних резервів сил людини, завдяки яким вона може подолати
несподівані стреси або труднощі, що виникають у виняткових обставинах, а також станом рівноваги між людиною і
навколишнім світом, гармонією між нею і суспільством, співіснуванням уявлень окремої людини з уявленнями
інших людей про об’єктивну реальність.
Психічне здоров’я об’єднує такі компоненти, як позитивне ставлення до себе, оптимальний розвиток, ріст і
самоактуалізація особистості, психічна інтеграція (автентичність, конгруентність), особиста автономія, реалістичне
сприйняття оточуючих людей, вміння адекватно впливати на них [2, с.168].
На думку С. Шапіро, соціальний компонент здоров’я – це усвідомлення особистістю себе як суб’єкта
чоловічої або жіночої статі та взаємодія з оточуючими. Цей елемент відображає спосіб спілкування і стосунків з
різними групами людей (однолітками, колегами, батьками, сусідами), тобто з суспільством. На наш погляд, для
соціального компонента здоров’я людини важлива сформованість системи цінностей, готовність до самовизначення,
а також соціальна активність і здатність до соціальної адаптації.
Педагоги, психологи та соціальні працівники одностайні в думці, що в ситуації складного і неоднозначного
розвитку ринкових відносин у країні посилилися негативні тенденції у вихованні дітей. Широко поширилися такі
прояви нездорової особистості, як залежність від шкідливих звичок, дезадаптація поведінки, конфліктність,
ворожість, неадекватне сприйняття навколишнього світу, пасивна життєва позиція, відхід від відповідальності за
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себе, втрата віри у свої можливості, ослаблення волі, егоцентризм, пасивність, втрата інтересу і любові до близьких,
гіпертрофованість (або навпаки) самоконтролю та ін. [3].
Виявлення складу та розкриття особливостей критеріїв соціального здоров’я видаються ключовими
питаннями, від рівня усвідомлення яких багато в чому залежить практичне розв’язання педагогами вишезазначеної
проблеми. Підсумовуючи висловлювання вчених, представимо перелік критеріїв соціального здоров’я особистості,
яка формується. У першу чергу, до них належить потреба в безпеці, прихильності і любові (за А. Маслоу),
безкорисливість, інтерес до навколишнього світу, адекватне сприйняття соціальної дійсності, адаптація до фізичного
та соціального середовища, спрямованість на суспільно корисну справу, альтруїзм, демократизм у поведінці, вміння
взаємодіяти з представниками різних соціальних груп (у тому числі з дорослими і однолітками)та ін.
В останні роки педагоги стали більше акцентувати увагу на питаннях забезпечення здоров’я дітей
дошкільного віку. Багато вихователів прагнуть залучити дітей до різних видів рухової, інтелектуальної, емоційної
активності відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей, створити умови для творчого самовираження.
Для цього вони використовують програми та методики формування в дітей цінностей ЗСЖ, застосовують різні
способи зміцнення здоров’я (дихальну, коригуючу гімнастику, елементи психотерапії та ін.) [1, с.84].
Порівняльний аналіз здоров’яорієнтованої діяльності педагога на занятті за критеріями «мета і зміст
діяльності», «використовувані технології та методи», «результат діяльності» дозволяє умовно виокремити три
напрями, в основу яких покладена відповідна модель здоров’я:
– медичний напрямок (акцент робиться на профілактиці захворювань та оздоровчих заходах з пріоритетом
соматичного компонента здоров’я);
– медико-психологічний (до нього додаються психогігієнічні заходи, вводяться елементи психотренінгів);
– біосоціальний (ґрунтується на традиційному медико-біологічному змісті, зорієнтований на формування
ресурсно-прагматичного типу внутрішньої картини здоров’я і вдосконалення психофізіологічної життєздатності
дитини) [4, с. 186].
У процесі забезпечення соціального здоров’я дошкільників необхідно враховувати періодизацію розвитку
суб’єктивності людини в онтогенезі (Є. Ісаєв, В. Слободчиков). Так, у дошкільному віці, на етапі персоналізації,
актуалізуються потреби до саморозвитку. У зв’язку з цим на передній план висувається педагогічне завдання
допомоги дитині в прояві зрілої усвідомленої внутрішньої свободи.
Для визначення кожного з перерахованих компонентів здоров’я розроблені досить об’єктивні психологічні,
клінічні, фізіологічні, педагогічні, соціологічні та інші методи їх оцінки.
Здоров’яорієнтована освітня діяльність педагога базується на трьох методологічних принципах:
збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей (І. Брехман, Г. Зайцев, Л. Татарникова, Н. Колбанов).
Суть принципу збереження здоров’я складає гомеостаз як здатність організму забезпечувати сталість свого
внутрішнього середовища під впливом зовнішніх впливів. У зв’язку з цим навчально-виховний процес повинен бути
спрямований на підтримку сталості внутрішнього середовища організму дитини через дотримання санітарногігієнічних норм і вимог, здійснення профілактичних та психогігієнічних заходів при організації навчання
дошкільника, врахування його індивідуальних особливостей у визначенні темпів і рівня засвоєння навчального
матеріалу і т.д. [4, с. 187].
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ ПРО МНОЖИНУ У ДОШКІЛЬНИКІВ
Левчук О. В., здобувач вищої освіти
Павлюк Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Для розумового розвитку дітей істотне значення має придбання ними математичних явлень, які активно
впливають на формування розумових дій, настільки необхідних для пізнання навколишнього світу. Концептуальні
положення Базового компоненту дошкільної освіти об’єктивно визначають пошук нових освітніх стратегій. Серед
цих пошуків важливе місце посідає проблема підвищення якості підготовки дошкільників до навчання в початковій
школі, складовою якої є наявність у них елементарних математичних уявлень [2,с.26].
У літературних джерелах з формування елементарних математичних уявлень значне місце відводиться
формуванню в дошкільників уявлень про множину (Н. Баглаєва, Л. Глаголєва, В. Кемниць, З. Лебедєва,
Т. Степанова, К. Щербакова, Г. Леушина, М. Макляк, Н. Непомняща, З. Пігулевська, Г. Усова, З. Богуславська,
О. Запорожець, Г. Кислюк, Є. Корзакова, В. Сохін, О. Гришко, Т. Маслова, С. Скворцова, З. Михайлова, Е. Носова,
А. Столяр, М. Полякова, А. Вербенець) [3, с. 992].
Перш ніж навчитись рахувати, впізнавати цифри, дитина повинна засвоїти елементарні поняття про певну
сукупність предметів – про множини, навчитись виділяти в навколишньому світі «багато предметів» та «один». Ці
елементарні уявлення й стануть фундаментом подальших знань.
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Процес формування уявлень про множину у дітей дошкільного віку важко уявити без використання
дидактичних ігор. Їх використання у зазначеній роботі методично доцільне, адже дидактичні ігри сприяють кращому
сприйманню матеріалу, через що дитина бере активну участь у пізнавальному процесі.
У результаті використання дидактичних ігор на заняттях з формування елементарних математичних уявлень
про множину діти стають більш активними, у них поліпшується пам'ять, мислення, уміння міркувати, думати. У
дітей активізують пізнавальні здібності, розвивається інтелект, прищеплюються навички культури мовленнєвого
спілкування, удосконалюються естетичні й моральні ставлення до довкілля [4, с. 399]. Проте ролі та місцю
дидактичної гри у цьому процесі відводиться вкрай мало, адже вчені роблять акцент на використанні словесних та
ілюстративно-пояснювальних методів. Хоча багато методистів дошкільної освіти вказують на необхідність
використання дидактичної гри у логіко-математичному розвитку дошкільників (Т. Тарунтаева Л. Артемова,
Л. Белошиста, О. Грібанова, В. Колечко, Г. Корнєєва, Т. Мусейбова, В. Крушинська, Л. Мацюк, В. Ігрушинська,
Д. Метліна)
Дидактичні ігри можна використовувати під час індивідуальної роботи з дітьми, під час режимних моментів
та занять, у вільний від занять час. Систематична робота з дітьми із використанням дидактичної гри вдосконалює
загальні розумові здібності: логіку думки, міркувань і дій, кмітливості й кмітливості, просторових уявлень [1, с. 240].
За допомогою гри дошкільники активно освоюють рахунок, користуються числами, здійснюють елементарні
обчислення на наочній основі й усно, освоюють найпростіші часові й просторові відношення, перетворюють
предмети різних форм і величин. Дитина, не усвідомлюючи того, практично включається в просту математичну
діяльність, освоюючи при цьому властивості, відношення, зв'язки й залежності на предметах і числовому рівні.
Формуванню у дітей уявлень про множину сприяє використання різноманітних дидактичних ігор. Дидактичні ігри ігри, в яких пізнавальна діяльність поєднується з ігровою діяльністю. З одного боку, дидактична гра - одна з форм
навчального впливу дорослого на дитину, а з іншого - гра є основним видом самостійної діяльності дітей. А
самостійна ігрова діяльність здійснюється лише в тому випадку, якщо діти виявляють інтерес до гри, її правилами і
діям [5, с. 190].
Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність заснована на усвідомленості цього процесу. Самостійна
ігрова діяльність здійснюється лише в тому випадку, якщо діти виявляють цікавість до гри, її правилам і діям, якщо
ці правила ними засвоєні, тому діти люблять ігри, добре знайомі, із задоволенням грають у них.
Усі отримані знання й уміння закріплюються в дидактичних іграх, яким необхідно приділяти велику увагу.
Основне призначення їх – забезпечити дітей знаннями в розрізненні, виділенні, називанні множини предметів, чисел,
геометричних фігур, напрямків. У дидактичних іграх є можливість формувати нові знання, знайомити дітей зі
способами дій. Кожна гра несе конкретну задачу вдосконалювання математичних (кількісних, просторових, часових)
уявлень дітей [6, с. 240].
Отже, гра є ефективним засобом формування уявлень про множину у дошкільників, проте вона вимагає
уважності, серйозного налаштування, використання розумового процесу. Гра є природнім способом розвитку
дитини. Такими дітей створила природа, адже не випадково дитинчата тварин усі життєво важливі навички
здобувають у грі. Тільки в дидактичній грі дитина легко й невимушено розкриває свої творчі здібності, освоює нові
навички й знання, розвиває спритність, спостережливість, фантазію, пам'ять, вчиться міркувати, аналізувати, долати
труднощі, одночасно засвоюючи неоціненний досвід спілкування. У перспективі подальших досліджень

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Список використаних джерел
Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. керівник
О.Л.Кононко – К. : Світич, 2009. – 209 с.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4 –
19.
Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и
практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2003. — 400 с
Вопросы теории и практики : курс лекций для студ. дошк. ф-тов высш. учеб. заведений / А.В. Белошистая. – М. :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 399 с.
Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду / Н. А.
Арапова-Пискарёва. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 190 с.
Щербакова К. Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: Навч. посібник. /
К. Й. Щербакова - К.: Вища шк. - 1996. – 240 с.

НАРОДОЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Левчунь Н. П., здобувач вищої освіти
Падалка О. І., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Кожне нове покоління людей живе і розвивaється у певному національному середовищі, життя якого залежить від
особливостей державного устрою країни. Дитина від нaродження перебуває під впливом як соціально-економічних
умов, так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від
дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово
призвичаюється до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної
психології – ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота.
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Необхідність виховання підростаючого покоління з урахуванням народних традицій підтверджується низкою
документів, ухвалених на різних етапах існування суверенної України, а саме: Державна національна програма «Освіта»
(Україна ХХІ століття), Концепція національного виховання, Концепція дошкільного виховання в Україні, Закон
України «Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Кожен із них
утверджує етнопедaгогічні орієнтири організації виховного та освітнього процесів у закладах освіти різних типів.
Зокрема, одним із найголовніших принципів програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) є національна спрямованість
освіти, що є органічним поєднанням національної історії та традицій, збереженням та збагаченням культури
українського народу.
Багатогранність виховного впливу на формування громадянських якостей особистості зумовила посилену увагу до
вивчення цієї проблеми педагогами, філософами, психологами. Окремі аспекти використання народної педагогіки у
вихованні підростаючих поколінь висвітлено у працях: І. Беха, А. Богуш, О. Вишневського, Н. Лисенко, О. Матвієнко,
Н. Рогальської, Ю. Руденка, О. Сухомлинської, В. Чайки, М. Чепіль, К. Чорної та інших.
Громадянська позиція свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого
менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достaтності, цінності родинного життя, духовності
повсякденного буття, уважного ставлення до людей.
Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині
можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане
виховувати особистість чутливою до свого оточення, залучати її до суспільного життя, в якому права людини є
визначальними [1, c. 207]. Громадянське виховання сприяє формуванню свідомого громадянина, патріота, професіонала,
тобто людину з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення,
почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського
суспільства в Україні.
Значну роль у становленні громадянської позиції дітей дошкільного віку відіграють народознавчі засоби, зокрема:
рідна мова, народні ігри та іграшки, усна народна творчість, пісенне мистецтво, народні традиції, звичаї і обряди,
народний календар, народна символіка, народне декоративно-ужиткове мистецтво, родинно-побутова культура
[4, c. 124]. Усе це сприяє формуванню моральних понять і почуттів, позитивно-емоційного ставлення до правил
культурної поведінки; усвідомленню своєї національної приналежності; вихованню активної громадянської позиції. Зпоміж вказаних засобів особливо потужний виховний та розвивальний потенціал має усна народна творчість, зокрема
дитячий фольклор.
Найбільшою популярністю серед дошкільників користуються казки, оскільки вони не лише вважаються скарбницею
народної мудрості, а є невичерпним джерелом розвитку емоційної сфери, творчого потенціалу дитини, виховання
найкращих людських чеснот. Без казки, яка захоплює свідомість і почуття, неможливо уявити гармонійного, всебічного
розвитку дитини дошкільного віку [2, c. 13]. Слухаючи й переказуючи її, маленький громадянин не лише пізнає дива
природи й закони суспільного життя, а й розвивається духовно, збагачується його лексика, вдосконалюється мовлення,
відбувається усвідомлення своєї приналежності до певного народу, формується уявлення про народні звичаї та традиції.
Великі педагоги минулого відзначали унікальність народного українського казкового епосу як засобу виховання
дошкільників. Зокрема, К. Ушинський зазначав: «Це перші і блискучі спроби народної педагогіки, і я не думаю, що хтоне-будь був спроможний змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу. Я рішуче ставлю народну казку
недосяжно вище від усіх оповідань, написаних навмисне для дітей освіченою літературою. В народній казці велика,
сповнена поезії дитина – народ – розповідає дітям свої мрії та принаймні, наполовину вірить сам у ці мрії»[3, c 107].
Переродження укрaїнської нaції актуалізує потребу громадянського виховання підростаючого покоління.
Ефективними в цьому процесі будуть такі етнопедaгогічні засоби, як народні ігри та іграшки, усна народна творчість,
пісенне мистецтво, народні традиції, звичаї і обряди, народний календар, народна символіка, народне декоративновжиткове мистецтво, родинно-побутова культура. Народознавчий підхід у формуванні громадянської позиції
дошкільника вимагає створення умов для комплексного впливу на дитину, глибокого знання педагогом її душі та рівня
сформованості якостей характеру.
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Рівненський державний гуманітарний університет
Мовлення – це складна функціональна система, для формування якої потрібен своєчасний розвиток
мозкових структур та їх узгоджена робота в поєднанні з умовами соціально-психологічного впливу на розвиток
дитини.
На сьогоднішній день практично загальновизнано, що готовність до шкільного навчання –
багатокомпонентне утворення, що вимагає комплексних психологічних досліджень.
Поняття «готовність до школи» включає в себе кілька аспектів: фізичний стан дитини, розумова готовність,
мотиваційна готовність, емоційно-вольова готовність, мовленнєва готовність, психологічна готовність до школи.
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У дітей з порушеннями мовлення перш за все страждає формування мовленнєвої готовності до навчання у
школі та саме навчання. Вивченням і подоланням даної проблеми займаються вчені досить тривалий час, але вона й
надалі потребує детального вивчення. Саме тому, це питання є актуальним в наш час.
Мовленнєва готовність дітей до школи як лінгводидактична проблема досліджувалась багатьма ученими
(А. Богуш, М. Вашуленко, А. Іваненко, Л. Калмиковою та інші). Зауважимо, що хоч існує чимало наукових праць з
проблеми мовленнєвої підготовки дітей до школи, та все ж учені не визначилися чітко щодо її структури [3].
Вчені виокремлюють поняття: мовленнєва підготовка і мовленнєва готовність дітей до навчання у школі.
Як зазначає А. Богуш, мовленнєва підготовка дітей до школи включає «оволодіння практичними мовленнєвими
навичками, вдосконалення комунікативних форм і функцій мовленнєвої дійсності, формування її усвідомлення» [1].
Мовленнєва підготовка охоплює увесь період перебування дітей в дошкільних навчальних закладах і
обумовлюється програмами з розвитку мовлення та навчання дітей рідної мови.
Діти з вадами мовленнєвого розвитку зазнають значних труднощів у підготовці та навчанні у школі. У
своїх працях Л. Шипіцина, Л. Волкова описують, що дітям з порушеннями мовлення характерна пасивність,
підвищена емоційна чутливість, залежність від навколишніх, схильність до спонтанної поведінки, вони некритично
ставляться до своїх можливостей, часто переоцінюючи себе, виражена низька працездатність, яка виявляється у
домінуванні негативних емоцій [2].
Неповноцінна мовленнєва діяльність негативно впливає на формування у дітей із вадами мовлення
інтелектуальної, сенсорної та аферентно-вольової сфер, що пояснюється взаємозв’язком мовленнєвих порушень з
іншими сторонами їх психічного розвитку. Спеціально організовані дослідження (І. Власенко) свідчать, що в дітей із
тяжкими вадами мовлення (ТВМ) спостерігається досить низький рівень розвитку основних властивостей уваги:
недостатня стійкість, дифузність, обмеженість можливостей у розподілі уваги.
У дітей з порушенням мовлення, порівняно з нормальним розвитком, формування трудових і навчальних
навичок відбувається значно повільніше. Тривалий час рухи дітей залишаються незграбні, нечіткі. У них часто
спостерігається порушення моторики, що є наслідком недостатнього розвитку тактильно-моторних відчуттів,
потрібних для організації будь-якої діяльності. Ці порушення, насамперед, впливають на здатність дітей до
малювання, ручної праці. Щоб навчитися виконувати якусь дію, їм потрібно значно більше часу, ніж їхнім
ровесникам із нормальним розвитком. Дії тривалий час залишаються нерівні, розкидані та повільні. Також діти під
час опанування новою навичкою дуже швидко стомлюються. Навіть тоді, коли достатньо володіють елементарними
технічними прийомами, вони не виявляють достатньої наполегливості на заняттях. У них занижена критичність до
власної й чужої роботи .
Отже, наявність у дітей порушень мовленнєвого розвитку призводить до серйозних проблем у
формуванні мовленнєвої готовності до навчання у школі як складової частини готовності взагалі. Це викликає
труднощі у засвоєнні програми загальноосвітньої школи. Такі діти потребують корекції недоліків психічного
розвитку та логопедичного впливу з метою подолання наявних порушень та попередження виникнення вторинних у
структурі дефекту.
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ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ
Ликова Т. А., здобувач вищої освіти
Генсіцька-Антонюк Н. О., кандидат педагогічних наук
Рівненський державний гуманітарний університет
Найважливішою проблемою нашого суспільства є збереження і розвиток обдарованості. Перед учителями
постає основне завдання: сприяти розвитку кожної дитини. Тому важливо встановити рівень здібностей та їх
різноманітність у наших дітей, але не менш важливо вміти правильно здійснювати їхній розвиток [1].
В обдарованих дітей чітко виявляється потреба в дослідницькій і пошуковій активності — це одна з умов,
що дозволяє учневі зануритися в творчий процес навчання і виховує в ньому жагу до знань, прагнення до відкриттів,
активної розумової праці та самопізнання [3].
Саме тому методи і форми роботи вчителя повинні сприяти розв'язанню поставлених завдань. Для цієї
категорії дітей застосовуються такі методи роботи: дослідницький, частково-пошуковий, проблемний, проектний [5].
Серед форм роботи виділяють:
1. Класно-урочна (робота в парах, у малих групах), різнорівневі завдання, творчі завдання.
2. Консультації за проблемою, що виникла.
3. Наукові гуртки, факультативні заняття.
4. Дискусії.
5. Ігри.
Ефективними є і такі форми роботи, як:
• предметні олімпіади;
• інтелектуальні марафони;
• різні конкурси і вікторини;
• словесні ігри і забави;
• проекти з різної тематики;
• рольові ігри;
• індивідуальні творчі завдання тощо [3].
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Ці методи і форми дають можливість обдарованим дітям обрати відповідні форми і види творчої
діяльності.
Найчастіше, із зазначених форм роботи з обдарованими дітьми у 5-6 класах, використовують математичні
гуртки або факультативні заняття. Основними формами організації факультативного курсу цієї вікової категорії
можуть бути тематичні комбіновані заняття, ігри, змагання, розв’язування задач, повідомлення та презентації учнів.
У різних школах з однаковим профілем навчання можуть існувати різні за темою факультативні заняття.
Зміст факультативного курсу органічно пов’язаний зі змістом основного навчального матеріалу шкільного
курсу математики і водночас має самостійний характер.
Мета роботи факультативних занять:
• формування у школярів стійкого інтересу до математики та забезпечення диференціації під час вивчення
предмета;
• розвиток математичних здібностей учнів, різних типів мислення (образного, логічного, комбінаторного та
ін.), навичок самостійної роботи з книжкою, вміння використовувати комп’ютерні навчальні програми;
• поглиблення і розширення знань учнів з математики, отриманих у шкільному курсі, забезпечення міцного
і свідомого засвоєння матеріалу;
• формування вмінь розв’язувати ускладнені та нестандартні задачі, засвоєння фундаментальних ідей і
методів математики [2, с. 60].
Вибір спецкурсів повинен бути вільним для учнів, відповідати їх пізнавальним можливостям.
Добре себе зарекомендували і за якими вже багато років працюють у відомих загальноосвітніх навчальних
закладах різних регіонів України авторські програми з математики. Програми факультативних курсів для учнів 5–6
класів: «Математичні смарагди» (Домбровська Л. С.), «Математичний калейдоскоп» (Гартфіль О. Р.), «Розв’язуємо
текстові задачі» (Заболотня Л. В.); програми факультативних курсів для учнів 6 класу: «Цікава математика»
(Бондар Л. М.), «Історичні цікавинки у математичних задачах» (Показій А. П.), «Розв’язуємо прикладні задачі»
(Шевченко А. В.) та ін. [2]
Всі ці курси розрізняються за темами вивчення, але є серед них спільні такі як: усна лічба, подільність
чисел, логічні задачі, текстові задачі, конструкції, елементи теорії множин, елементи статистики та комбінаторики.
Таким чином, завдання факультативного курсу мають бути цікавими та доступними для учнів. Серед
задачного й теоретичного матеріалу акцент робиться на вправах, що розвивають «математичну спостережливість»,
логіку, інтуїцію, уяву та образне мислення учнів.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЯК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Лютовський В. О., здобувач вищої освіти
Стельмашук Ж. Г., кандидат педагогічих наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Потреба збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління, підвищення ефективності системи
фізкультурної освіти, фізкультурно-оздоровчої діяльності закладів середньої освіти зумовлює необхідність
формування повноцінної мотивації до занять фізичною культурою, оскільки саме потребнісно-мотиваційна сфера
особистості виступає тією рушійною силою людської поведінки, яка у своїй сукупності становить «ядро
особистості».
Проблема формування мотивації та мотивів особистості була предметом наукової уваги психологів
Л. Божович, Г. Костюка, С. Занюка, Є. Ільїна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін.
В. Бальсевич, Г. Безверхня, О. Іщенко, О. Марченко, Т. Круцевич та ін. у наукових працях розглядають
різні аспекти розвитку мотивації до занять фізичною культурою здобувачів середньої та вищої освіти.
У довідкових джерелах з психології зустрічаються такі трактування мотивації: «спонукання, що
викликають активність організму і визначають її спрямованість» (Психологічний тлумачний словник, 2004) [7, с.
264]; «система спонукань, які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість» (Психологічна
енциклопедія (2006) [5, с.213]; «сукупність причин психологічного характеру (система мотивів), які зумовлюють
поведінку і вчинки людини, їхній початок, спрямованість і активність» (Психологічний словник-довідник 2012) [4 ,
с.110], а у педагогіці – «система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності. Як
мотиви можуть виступати уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби
людини» [1, с.295], «спонукання до діяльності людини, пов’язане із задоволенням певних потреб; сукупність
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внутрішніх психологічних умов, що спричиняють і спрямовують людські дії та вчинки і керують ними (Соціальнопедагогічний словник, 2004) [6, с.146].
У термінологічному словнику з фізичної культури і спорту (2016) під мотивацією розуміють «спонукання
до дії з певною метою» [2].
Відтак, аналіз запропонованих тлумачень мотивації зумовлює необхідність уточнення поняття «мотив».
Аналіз вище перерахованої довідкової літератури дав змогу виділити такі тлумачення поняття «мотив»:
«причина, що спонукає до діяльності, спрямованої на задоволення певних потреб» [5, с. 213], «спонукання до
діяльності, пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта; усвідомлювана причина, що лежить в основі вибору дій та
вчинків особистості» [7, с.264]; «предметний зміст потреби, для задоволення якої суб’єкт здійснює активну,
спрямовану діяльність» [6, с.146], «рушійна сила, яка спонукає людину до дії, до боротьби за досягнення поставленої
мети. Мотивами дій є людські потреби є людські потреби, почуття, інтереси, усвідомлення необхідності діяти» [4,
с.110].
Відомий психолог Є.Ільїн у праці «Мотивація и мотивы» (2000 р.) [3] дав обґрунтування та характеристику
мотивації та мотивів до занять фізичною культурою і спортом.
Так, за характером спрямованості мотиви занять фізичними вправами, які реалізуються у процесі занять
фізичною культурою, поділяються на процесуальні (задоволення потреби в рухах, отримання насолоди від процесу
діяльності (азарт, суперництво, м’язові відчуття, піднесеність настрою, відчуття задоволення від виконання складних
вправ і від перемоги)) та результативні (спрямовані на результат діяльності – самовдосконалення (зміцнення
здоров’я, поліпшення статури, усунення дефектів у фігурі, розвиток фізичних і вольових якостей); самовираження і
самоствердження (прагнення стати спритним і сильним, бути не гіршим за інших, виступати у спортивних змаганнях
тощо)).
За ступенем усвідомленості мотиви занять фізичною культурою і спортом можуть бути усвідомлювані і
неусвідомлювані. Школярі молодших класів, займаючись фізичною культурою, спортом, часто не усвідомлюють,
навіщо їм це потрібно (неусвідомлювані мотиви). У міру дорослішання учнів мотиви набувають певну
усвідомленість.
За локалізацією Є.Ільїн мотиви поділяє на зовнішні і внутрішні. Зовнішні мотиви лежать за межами
суб’єкта діяльності. У якості зовнішніх мотиваторів учнів можуть бути вчителі фізкультури, батьки, друзі тощо.
Ефективність впливу зовнішніх мотивів не висока. Внутрішні мотиви виходять безпосередньо з процесу занять
фізичними вправами. Школяр, займаючись фізичними вправами, отримує задоволення від рухової активності, і це
спонукає (виступає внутрішнім мотивом) до подальших занять. Тому учитель фізкультури, тренер повинні прагнути
до формування внутрішньої мотивації учнів, спортсменів.
Отже, мотивація є рушійною силою діяльності особистості, а усвідомлене та раціональне врахування
системи мотивації дитини до занять фізичною культурою у закладі середньої освіти є необхідною умовою
ефективності її занять фізичною культурою та спортом.
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СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ ТА ШКОЛИ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ляшук М. М., здобувач вищої освіти
Баліка Л. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
Рівень розвитку сучасного суспільства залежить від багатьох чинників, серед яких педагогічна культура його
членів, зокрема батьків, посідає значне місце. Завдання, що стоять сьогодні перед школою – виховання
високоморальної, всебічно розвинутої, гармонійної особистості, – не можна вирішувати без активної допомоги
громадськості, без свідомої участі сім’ї. Відтак, однією з важливих і складних проблем сучасної педагогічної теорії і
практики є формування педагогічної культури батьків як основи вдосконалення сімейного виховання.
Сім’я – це первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Однією
із багатьох функцій, які виконує сім'я, найважливіша – виховна. Однак економічні, політичні, культурні труднощі
гальмують адаптацію сім’ї як соціального інституту до нових умов, негативно позначаються на її виховній ролі.
Важливе місце тут належить закладам освіти, педагогам, які завдяки фаховій освіті володіють необхідними
психолого-педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками, виступають важливою складовою в
педагогічному трикутнику «дитина – батьки – вчитель».
Сучасна довідкова вільна енциклопедія Вікіпедія визначає «співпрацю», як спільну з ким-небудь діяльність,
спільну працю для досягнення мети [2].
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У педагогіці під співпрацею розуміється система таких дій, якісні характеристики яких становлять зміст
системи. Сукупність закономірних зв’язків між елементами – внутрішню форму або структуру системи, де кожна дія
одного учасника процесу (суб’єкта) зумовлює відповідні дії іншого для досягнення єдиної мети, що відображає їхні
спільні ціннісні орієнтири.
Співпраця сім’ї та школи визначається як процес спільної діяльності за погодженням цілей, форм і методів
сімейного та шкільного виховання. Основа такої співпраці – створення умов для успішної самореалізації дитини, її
особистісного зростання, формування мотивації до навчання, збереження фізичного та психічного здоров’я,
соціальної адаптації.
Співпраця «вчитель-батьки» як процес характеризують партнерські взаємини, спільна діяльність,
інформаційний зв’язок, взаємовплив, взаєморозуміння. Співпраця педагогів, дітей, батьків вимагає об’єднання
зусиль педагогів, адміністрації школи, батьків, представників інших соціальних інститутів. У практиці співпраця
сім’ї та школи може бути успішною, якщо являє собою чітко вибудовану систему, яка може включати такі напрямки:
вивчення сімей учнів, їх виховного і культурного потенціалу, освітніх і інформаційних потреб і запитів;
використання різних форм взаємодії, наповнення їх сучасним змістом; створення умов для включення батьків в
діяльність школи як рівноправних суб’єктів; підвищення педагогічної, правової, інформаційної культури суб’єктів
освітнього процесу; формування єдиного інформаційного простору, що сприяє неконфліктній взаємодії педагогів,
дітей, батьків організації батьківського всеобучу.
У педагогіці виділено основні чинники, що позитивно впливають на процес взаємодії сім’ї та школи:
активність педагогів школи, використання різних методів співробітництва з сім’ями учнів, продумане планування
роботи з батьками; розуміння батьками зв’язку між наявним у них рівнем підготовленості до взаємодії зі школою,
рівнем педагогічної культури та успіхами в особистісному становленні дитини; встановлення особистих контактів
між батьками та вчителями як підґрунтя для створення рівноправних відносин у шкільному співтоваристві;
створення в школі середовища, спрямованого на сім’ю, з метою досягнення більшої відповідності її культурним,
економічним та соціальним особливостям, що значною мірою впливає на рівень досягнень дітей у школі [1, с.91].
Співпраця школи та сім’ї реалізується через різноманітні форми роботи (індивідуальні та колективні).
Реалізуються вони через ряд методів, що активно використовуються при організації спільної роботи сім’ї та школи.
До індивідуальних відносимо: відвідування сім’ї учня; пропаганда сімейного виховання; виконання батьками
педагогічних доручень; педагогічні консультації. До колективних форм взаємодії відносимо: батьківська школа;
педагогічний лекторій; підсумкові річні науково-практичні конференції батьків з проблем виховання; день відкритих
дверей або батьківський день; класні батьківські збори [2].
Виділяють форми організації спільної діяльності батьків і дітей: оформлення класних кімнат, благоустрій
та озеленення шкільного двору, дворів і вулиць; ярмарки-розпродажі сімейних поробок; виставки «Світ захоплень
сім'ї»; презентації сімейних родоводів традицій, створення музеїв сім’ї; конкурси («Сім’я-ерудит», «Тато, мама, я –
спортивна сім’я», та ін.; сімейних альбомів господинь та ін.); сімейні свята та фестивалі (День бабусь і дідусів, День,
батька, День матері та ін.); спільні олімпіади, засідання наукових та професійних товариств учнів; свята знань і
творчості, конкурси знавців, КВК; випуск газет, створення веб-сторінок і журналів; участь у походах, вечорах,
турнірах, змаганнях; спектаклі, домашні клуби вихідного дня; участь у ремонті та благоустрої освітньої установи;
надання, по можливості, спонсорської допомоги освітній установі [4].
Отже, важливим чинником виховання сучасних дітей початкової школи є співпраця сім’ї та школи.
Оптимізація співпраці школи і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей. Там, де вчителі і
батьки виступають єдиним цілим, там краще організована навчально-виховна робота школи та виховання дітей у
сім’ї.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ
Малініч І. С., здобувач вищої освіти
Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Дитина, її життя та здоров’я – найвища цінність держави. Захистити її від можливих небезпек і навчити
безпечно взаємодіяти з довкіллям – одне з провідних державних завдань, визначених у головному документі
дошкільної освіти – Базовому компоненті.
Саме тому в освітніх лініях Державного стандарту дошкільної освіти передбачено дати дитині відповідні
знання, прищепити вміння і навички безпечної поведінки в предметному і соціальному довкіллі.
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Довкілля має бути сприятливим, комфортним, розвивальним для дитини, створювати потенційні можливості
для позитивного впливу різноманітних чинників у їхній взаємодії на фізичний, психічний, інтелектуальний розвиток
дитини. Однак, довкілля може подекуди й негативно позначатися на здоров’ї дитини і на розвитку її особистості.
Завдання дорослих (батьків, вихователів, учителів) – не тільки захистити дитину від негараздів у довкіллі, а й
навчити її безпечно поводитися самостійно в будь-якому довкіллі (предметному, природному, соціальному) [1;2].
Формування основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку відбувається в дошкільному
віці. Тому саме в цей період дуже важливо формувати компетентність щодо безпечної поведінки у довкіллі та
відповідальне ставлення до нього. Ця проблема розглядалась у працях Н. Герман, Л. Гураш, О. Караман, Л.
Лохвицької, В. Нестеренко, В. Приходько та інших.
В усіх чинних освітніх програмах з дошкільної освіти («Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське
довкілля» тощо) викладено вимоги щодо формування безпеки життєдіяльності дошкільників. Для реалізації освітніх
завдань з цього розділу робота в дошкільному закладі має вестися в трьох напрямках: з працівниками закладу, з
дітьми, з батьками.
Парціальна програма Л. Лохвицької «Про себе треба знати, про себе треба дбати» упорядкована відповідно
до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Вона поглиблено висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я»
та «Безпека життєдіяльності» освітньої складової «Особистість дитини».
Мета створення програми – формування у дітей знань про основи здоров’я та безпеку життєдіяльності, вмінь
і навичок раціональної поведінки щодо збереження здоров’я, життя та безпеку особистості в середовищі
проживання.
Основні напрями освітнього процесу: оздоровчо-профілактична робота, інтеграція завдань валеологічного
виховання і безпеки життєдіяльності в педагогічний процес, формування спільно з родиною цілісності здоров’я
особистості в дошкільному віці.
Парціальна програма «Дитина у світі дорожнього руху» (О. Тимовський, І. Рєпік) створена на реалізацію
вимог змістового напряму «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії «Особистість дитини» Базового компонента
дошкільної освіти. У ній конкретизовано освітні завдання з формування у дітей дошкільного віку елементарних
уявлень про Правила дорожнього руху, вмінь та навичок безпечної поведінки на вулицях міста(села), у транспорті;
подано орієнтовні показники компетентності маленьких учасників дорожнього руху (як пішоходів і пасажирів) за
різними віковими групами; розкрито практичні шляхи розв’язання програмових завдань.
Мета програми – формування у дітей дошкільного віку основ соціокультурної та безпечної поведінки під час
дорожнього руху, готовності до життя у сучасному технічно розвиненому світі[4].
Поняття «відповідальне ставлення» є фундаментальним при визначенні процесу формування безпечної
поведінки дітей дошкільного віку в довкіллі , розвитку у них усвідомленого ціннісного ставлення до власного життя
та життя інших людей, виховання позитивних особистісних якостей (відповідальності, самостійності,
цілеспрямованості, рішучості) [3].
В експериментальній роботі ми розглядаємо поняття «відповідальне ставлення» як соціально-педагогічний
процес, спрямований на формування свідомого, цілеспрямованого, добровільного дотримання правил безпечної
поведінки дошкільників у довкіллі.
Змістовий компонент освітньої роботи з дітьми дошкільного віку з безпеки життєдіяльності значною мірою
обумовлює успіх формування у них відповідного ставлення до довкілля.
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знати, про себе треба дбати» / Л. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014.– 120с.
Тимовський О.А. Дитина у світі дорожнього руху. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей
дошкільного віку під час дорожнього руху / О.А. Тимовський, І.А. Репік. – Тернопіль: Мандрівець, 2016.– 32 с.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ» МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Мамчур І. Я., здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
На протязі багатьох століть, людство ніколи не забувало про важливість та значення статевого виховання. І
це не випадково, адже цілеспрямоване статеве виховання звільняє людину від невиправданого відчуття сорому, що
досить часто заважає дитині в процесі життєдіяльності; не залишає поза увагою одну з найважливіших сторін життя
людини - взаємостосунків між чоловіком та жінкою; допомагає усвідомити обов’ язки, які притаманні представнику
певної статі у подальшому особистому та соціальному житті. Безстатеве виховання, навпаки, породжує серйозні
проблеми як на особистісному, так і на соціальному рівнях. Хлопчиків та дівчаток не тільки по- різному одягають,
але й ставляться до них по-різному, встановлюють різні правила поведінки. Проте, на жаль, сьогодні в дошкільних
закладах, можна спостерігати процес “безстатевого” виховання, що призводить до формування “усередненої істоти”:
фемінинного (жіночого) хлопчика, а потім і чоловіка та мускулинної (мужньої) дівчинки, а потім і жінки, що
призводить до серйозних проблем у житті людини.
«Статеве виховання – складова частина загального процесу виховної роботи сім’ї і школи, спрямована на
формування свідомості дитини у відповідності з її належністю до певної статі, забезпечення умов для її нормального
психосексуального розвитку» [2, с. 433].
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Статеве виховання стало предметом виняткової уваги сучасних батьків, оскільки тепер уже ніхто не вважає,
що настільки природною і фундаментальною функцією, як статева, можна управляти, тримаючи дітей у невідомості.
Але статева врівноваженість людини лише залежить від того, що їй відомо про сексуальні відносини чоловіка й
жінки.
Завдання статевого виховання - виховати з хлопчика чоловіка, а дівчинці благополучно вирости в щасливу і
успішну жінку. Конкретніше, це завдання, щоб хлопчики усвідомлювали себе хлопчиками, а дівчатка - дівчатками,
щоб у них була правильна статева орієнтація і щоб вони у взаєминах чоловік - жінка адекватно себе вели.
Протягом останнього десятиліття погляди на статеве виховання стали ще більш суперечливими. Всі згодні з
необхідністю виробляти у дітей правильне ставлення до статевих питань, проте у кожного своя думка про те, чого
слід навчати, де і хто повинен цим займатися.
Суть статевого виховання зводиться до того, щоб підготувати до дорослого життя здорових чоловіків і
жінок, здатних адекватно усвідомлювати свої фізичні і психологічні особливості, встановлювати нормальні
відносини з людьми своєї та протилежної статі у всіх сферах життя, реалізовувати свої потреби у відповідності з
існуючими в суспільстві моральними та етичними нормами. У кінцевому рахунку, це означає виховання емоційно
зрілої особистості.
Традиційне розуміння суті виховної роботи, обумовлене тезою «Яка різниця: хлопчик або дівчинка, аби
тільки людина була хороша», що наочно демонструє ідею «безстатевої» педагогіки, невблаганно йде в минуле.
Питання статевої ідентифікації й диференціації, які залучають останнім часом все більше коло психологів, знаходять
висвітлення в педагогічних дослідженнях, збагачуючи арсенал напрямків і зміст сучасної вітчизняної педагогіки.
Для сучасної постановки питання про розробку систем статевого виховання існує безліч причин. Перша, як
уже було відзначено, пов’язана з відсутністю диференційованого підходу до дитини відповідно до її статевої
приналежності. Друга – загальнодержавне неуцтво педагогів, батьків у питаннях сексуальної освіти дітей, що
приводить до стрімкого зростання числа позашлюбного народження, абортів, карних злочинів на сексуальному
ґрунті, до відсутності ранньої орієнтації на виконання соціальної ролі в житті (батька, матері).
Важливість виховання якостей мужності й жіночності, починаючи з дошкільного віку підкреслював
видатний педагог В. А. Сухомлинський, відзначаючи, що, уже в дитині-першокласника й дошкільника чоловічої
статі потрібно виховувати «справжнього чоловіка».
Актуальність статевого виховання зумовлена також зниженням культури міжстатевих відносин юнаків і
дівчат, девальвацією цінностей материнства, батьківства, руйнуванням відповідальності за долю власних дітей і
сім’ї.
Сутність статевого виховання не в тому, щоб іти за статевим розвитком школяра, йти позаду нього, а щоб
випереджати процес статевого дозрівання, формувати той морально-психологічний і емоційно-естетичний базис, без
якого статеві переживання і стосунки ускладнюють життя людини [1, с. 70]. М. Х’юз відзначав, що на першому році
навчання хлопчики частіше дівчат відчувають труднощі в емоційній адаптації, координації рухів, мови, проявів
наполегливості. На другому році навчання дівчатка перевершують хлопчиків у мовних завданнях,уступаючи їм у
моторних навичках і розвитку просторової пам’яті [3, с. 36].
Питання про статеве виховання вважається одним із самих важких у педагогіці. І дійсно, ні в якому питанні
не було стільки наплутано і стільки висловлено неправильних думок.
Потрібно вибудувати серйозний підхід і заглиблені знання в цьому питанні. Необхідно використовувати у
статевому вихованні різні форми та методи. Це й включення відповідних відомостей у різні навчальні предмети, і
бесіди класного керівника та фахівців різного профілю (шкільні психологи, медики, соціальні працівники,
працівники правоохоронних органів тощо) з учнями.
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мартинюк О.В., здобувач вищої освіти
Шугаєва Л. М., доктор філософських наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Вимоги сучасного дошкільного навчального закладу орієнтують підготовку дошкільників на всебічне
становлення, зокрема на розвиток їх культури поведінки в аспекті інноваційних підходів до організації виховної
роботи. Зазначимо, що на сьогоднішній день Державний стандарт дошкільної освіти України полягає в наборі вимог
до дітей дошкільного віку. Так, дитина повинна вміти домагатися успіху, оволодіти універсальними
компетентностями, такими як, наприклад, соціокультурна.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні зазначено, що реформування освітньої системи
має сприяти утвердженню людини, як найвищої соціальної цінності, а головним завданням виховання – розвиток у
дитини духовної культури як домінуючої у структурі особистості. Визначальними у цьому зв’язку вирізняються
принципи гуманізації і демократизації. Актуальність дослідження проблеми виховання культури поведінки дітей
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зумовлюється новою соціокультурною ситуацією та протиріччям між проголошеним гуманізмом освіти й усе ще
існуючим авторитаризмом у вихованні особистості. Є також протиріччя між нагальною потребою в розробці
особистісно орієнтованих виховних технологій та традиційними методами виховання, які переважно зводяться до
словесного впливу на вихованців. Інтерес до процесу формування культури поведінки, починаючи з дошкільного
віку, пояснюється ще й визнанням дошкільного дитинства періодом початкової соціалізації особистості [2].
Поняття культури поведінки дошкільника можна визначити, як сукупність корисних для суспільства стійких
форм повсякденної поведінки в побуті, у спілкуванні, у різних видах діяльності. Культура поведінки не зводиться до
формального виконання етикету. Вона тісно пов’язана з моральними почуттями та уявленнями і, в свою чергу,
підкріплює їх. У змісті культури поведінки дошкільнят можна умовно виділити наступні компоненти: культура
діяльності, культура спілкування, культурно-гігієнічні навички і звички.
Поняття «культура поведінки дошкільника» можна визначити, як сукупність корисних для суспільства
стійких форм повсякденної поведінки в побуті, у спілкуванні, у різних видах діяльності. У змісті культури поведінки
дошкільнят можна умовно виділити наступні компоненти: культура діяльності, культура спілкування, культурно гігієнічні навички і звички [1].
Особливості формування культури поведінки у дітей дошкільного віку схарактеризовано в наукових
розвідках Н. Горопахи, Н. Гузій, Н. Денисенко, І. Дичківської, С. Карпенчук, А. Кузьмінського, В. Лозової, О.
Новак, В. Омеляненко, О. Пометун, Т. Поніманської, Т. Степанової, Г. Троцко, М. Фіцули, В. Ягупова та ін
Із самого раннього дитинства дитина вступає в складну систему взаємин з оточуючими людьми (вдома, у
дитсадку та ін.) і здобуває досвід суспільної поведінки. Формувати у дітей навички поведінки, виховувати свідоме,
активне ставлення до дорученої справи, потрібно починати з дошкільного віку.
В дошкільному закладі для цього чимало можливостей. У процесі повсякденного спілкування з однолітками
діти вчаться жити в колективі, опановують на практиці моральні норми поведінки, що допомагають регулювати
стосунки з оточуючими [3].
А. Макаренко вважав, що виховання культури дитини має починатися дуже рано, коли їй ще далеко до
грамотності, коли вона тільки- но навчилася добре бачити, чути й щось говорити, з прищеплення їй корисних
звичок, тобто, по суті, з формування зовнішніх факторів поведінки дитина, насамперед, переймає від дорослих їхню
манеру триматися, розмовляти, спілкуватися з людьми. Ось чому найголовніше, хоча й найважче для педагога –
виховання в дитини моральних основ культури поведінки. Тому у справі культурного виховання дошкільнят ми не
повинні забувати одне з провідних положень про взаємодію і взаємозалежність зовнішніх та внутрішніх форм
поведінки.
Розвиток індивідуальності кожної дитини ґрунтується на формуванні її особистісної культури. При вихованні
культури поведінки педагоги й батьки повинні пам’ятати, що виховний вплив на дітей повинен бути єдиним,
постійним і послідовним, результатом якого є повнота уявлень і знань дитини про себе, про правила культурної
поведінки; орієнтація дитини на соціально схвалювані норми поведінки; позитивне емоційне сприйняття себе,
оточуючих, довкілля; відповідність дій і вчинків дитини встановленим соціальним еталонам.
Отже, процес виховання культури поведінки дуже складний, передбачає свідоме і своєчасне застосування
педагогом багатого арсеналу різноманітних методів. Необхідна також «рухливість» засобів виховання, їхнє постійне
коригування. Педагог повинне уважно слідкувати за тим, як кожний із його вихованців сприймає виховний вплив.
Потрібно якомога раніше визначити рівень морального виховання кожного із дітей. Спостереження дозволяють
виявити у кожної дитини відповідні їй особистості вчинків, інтересів, відносин з оточуючими, труднощі у засвоєнні
навичок культури поведінки. Це, в своє чергу, служить основою для оцінювання динаміки розвитку дитини і
коригуванню майбутнього процесу виховання.
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ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИХОВАТЕЛЯ
Мельничук А. В., здобувач вищої освіти
Косарєва Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах зміни парадигмальних проекцій зростає роль майбутнього вихователя як прикладу соціальнопедагогічно доцільних способів взаємодії з оточуючими та безпосереднього організатора гуманістичного виховного
середовища в інклюзивному освітньому просторі, в якому він взаємодіє з дитиною з особливими потребами,
дитячим колективом, батьками вихованців. Тому перехід від усвідомлення необхідності завдань гуманізації
виховання в інклюзивному освітньому просторі до практичного освоєння цінностей розвитку особистості ми
пов’язуємо з переорієнтацією змісту підготовки майбутніх вихователів на принципах гуманістичної парадигми, у
якій центральною є проблема педагогічної толерантності. Додамо до цього, що сучасний стан розвитку людини і
суспільства вимагає від особистості високого рівня її загальної культури, моральних якостей і порозуміння між
людьми, яке набуває значимості в загальному глобальному процесі інтеграції й асиміляції культур. У цих умовах
встановлення меж світоглядної вседозволеності стає імперативом, а формування толерантності – пріоритетним
завданням педагогіки.
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Теоретичну основу вивчення проблеми педагогічної толерантності склали: особистісно-орієнтований підхід
до виховання (Г. Бєлєнька , І. Бех , О. Коберник , Т. Поніманська , О. Сухомлинська та ін.); положення психологопедагогічної науки про психологічні закономірності розвитку дітей дошкільного віку та гуманізацію виховання
(Ш. Амонашвілі , І. Бех , М. Бубер , В. Лекторський , А. Маслоу , Р. Павелків , К. Роджерс , В. Сухомлинський
та ін.). Загальні питання педагогіки толерантності вивчали М. Рожков, А. Сиротенко, Г. Солдатова, О. Шарова та ін.
Варто зауважити, що проаналізувавши різні підходи до визначення поняття «толерантність», ми з’ясували, що
єдиного підходу в науковців до визначення поняття «педагогічна толерантність» не існує.
Толерантність входить до ядра гуманістичного світогляду, це загальнолюдська цінність, що характерна для
багатьох релігій (смиренність, терпимість) і філософських вчень (етика смиренності, концепція терпимості як
активної взаємодії), а за останні роки вона значно змінила свій зміст і увійшла у вітчизняний педагогічний лексикон.
Таким чином, формування педагогічної толерантності є одним з найважливіших завдань гуманізації освіти [3].
Гуманістична спрямованість особистості педагога означає ставлення до дитини як до найвищої цінності,
визнання її права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Вільно реалізувати власні творчі
можливості задля себе і оточення людина може лише за наявності віри в саму себе. Остання зміцнюється тоді, коли
сприймаються і оцінюються не тільки її позитивні якості, а вся особистість у цілому, тобто коли її люблять,
поважають її гідність, виявляють гуманність [4, с. 373].
Необхідно зазначити, що для сучасної української педагогіки проблема толерантності особистості педагога
є відносно новим предметом дослідження. Проте в її розвиток останнім часом значний доробок внесли
В. Андрущенко, В. Кремень, В. Лекторський, О. Пометун, О. Сухомлинська та ін. [4, с. 376].
Уперше питання про педагогічну толерантність порушив М. Бубер. Він окреслив коло важливих ознак,
проявів толерантності, показав її зв’язок з життям людей у малих групах, виявив риси толерантної та інтолерантної
особистості . Педагогічна толерантність у його роботах розглядається в рамках антропологічної проблеми Я-Ти [2].
В основу педагогічної толерантності покладено уявлення про відповідальність майбутнього вихователя за
вибудовування діалогічних взаємин з вихованцями як ключовими суб’єктами освітнього процесу, які володіють
унікальними якостями, що забезпечує досягнення ефективності педагогічної діяльності. Педагог із розвиненою
педагогічною толерантністю має високі загальні розумові здібності, відрізняється зрілістю суджень, йому
притаманна емоційна стабільність. Завдяки цим рисам педагог легко адаптується до взаємодії з різними суб’єктами
професійної діяльності. Важливим моментом, що визначає сутність педагогічної толерантності вчителя, є те, що
вона формується й розвивається за певних соціальних умов і завдяки власним зусиллям особистості [4, с. 377].
На думку Б. Вульфова, толерантність не тільки якість особистості, а й її стан, точніше – реалізований стан.
Тому особливістю виховання толерантності виступає тісна двоєдність завдань: розвиток готовності та
підготовленості людини до співіснування з іншими людьми і прийняття їх такими, якими вони є .
Сьогодні в освітніх закладах не лише готують майбутніх спеціалістів, але й навчають їх нести
відповідальність за свої вчинки, будувати гармонійні стосунки. Головне завдання – сформувати у студентської
молоді ставлення до толерантності як до цінності. Зважаючи на прояви нетерпимості, жорстокості, расизму,
дискримінації, соціальної ізоляції, які простежуються в сучасному світі, необхідно шукати шляхи мирного та
толерантного співіснування студентів в умовах полікультурності, оскільки толерантні взаємини молодих людей, які
навчаються в одному середовищі, – одна з ланок формування незалежного громадянського суспільства. Здобуваючи
навички не тільки професійного, але й соціального спілкування, студенти засвоюють і закріплюють ті норми та
правила, які прийняті в тому чи іншому професійному середовищі, тобто оволодівають основами культури
толерантної поведінки .
Дослідження авторів, які працюють у сфері вищої професійної освіти, засвідчують, що толерантність як
професійно важлива якість спеціаліста характеризується здатністю сприймати без агресії інший спосіб життя,
поведінки, інші погляди шляхом встановлення довірчих взаємовідносин, співпраці, компромісу (В. Байденко,
А. Вербицький, І. Дінісов, А. Заховаєва, І. Ісаєва, М. Пальцев).
Зазначимо, що педагогічна толерантність – провідна ідея гуманістичної педагогіки, становлення і розвиток
якої здійснюється впродовж тривалого періоду і залишається актуальним у наш час. У світовій педагогічній думці
людства виникла і утвердилася гуманістична ідея про педагога як людину, котра здатна розуміти дитину з
особливими потребами, бачити світ її очима, визнавати в ній особистість, гідну поваги, та створювати умови для її
розвитку. Окреслені положення системоутворювальні, вони дозволяють об’єднати в рамках гуманістичної
парадигми різні, часто зовні несхожі теорії [4, с. 377].
Педагогічна толерантність виявляється в «усвідомленні себе гуманною особистістю, у здатності

керувати своїми емоційними та вольовими проявами в проблемних ситуаціях суб’єкт-суб’єктної
взаємодії. Толерантність відображає гуманний тип ставлення до іншого (дитини, студента), що
характеризується прийняттям позиції й точки зору іншого, співпереживанням його емоційному стану,
вербальною й невербальною підтримкою суб’єкта комунікації» [1, с. 10].
Зауважимо, що педагогічна толерантність передбачає вирішення суперечностей та конфліктів в освіті
мирним шляхом, створення соціально-педагогічних умов толерантної взаємодії, культури спілкування, оскільки
толерантність є гарантією суспільної стабільності. Толерантність як універсальна загальнолюдська цінність повина
бути трансформована в цілі, які реалізуються на практиці в галузі освіти. Навчання толерантності поступово входить
в освіту, воно має стати абсолютним пріоритетом [4, с. 378].
Узагальнюючи зазначені вище концепції, можна зробити висновок про те, що саме в контексті професійної
толерантності, яка складає основу етики ділового спілкування, конструктивної критики, вирішення виробничих
конфліктів, налагодження взаємодії, співробітництва, сприятливого психологічного клімату, розглядається
педагогічна толерантність.
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Отже, у ракурсі нашого дослідження ми встановили, що педагогічна толерантність – важлива інтегральна
характеристика, яка визначає спрямованість суб’єкт-суб’єктної взаємодії з усіма учасниками навчальновиховного процесу, залученими до сфери його професійної підготовки на принципах дитиноцентризму,
рівноправності, демократії та гуманізму.
У подальшій своїй роботі ми розглянемо толерантне ставлення до дітей з особливими потребами у
майбутніх вихователів в процесі впровадження інклюзивної освіти.
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Розвиток сучасної біологічної науки, зокрема інтеграція знань навколо теоретичних узагальнень,
уможливлюють визнання одним з перших, пріоритетних завдань навчально-виховного процесу формування в учнів
наукової картини живої природи, яка є складовою наукової картини світу, вищої й особливої форми систематизації
знань фундаментальних наук, вищою формою інтеграції знань. Водночас наукова картина світу виконує поряд з
навчальною і виховну функцію розвитку сучасного стилю мислення, світогляду учнів, їх інтелектуального
потенціалу, залучає до опанування досвідом творчої діяльності, яка моделює процес наукового пізнання [3; 105].
Наукова картина живої природи фіксує знання про структуру й функціонування живих систем, їх
індивідуальний та історичний розвиток, процеси пристосування до умов існування, зміни, що відбуваються в них
через вплив людини. Формування в учнів наукової картини живої природи має здійснюватися на основі оволодіння
ними біологічних закономірностей, законів, теорій, ідей, головними з-поміж яких є ідея багаторівневої організації
живої природи; цілісність та саморегуляція живих систем; взаємозв’язок будови й функції, організму та довкілля,
людини і природи; ідея еволюції.
Формування інтегрованої системи знань із структурою, що відповідає структурі теорії, передбачає
оволодіння учнями методологією, тобто знаннями про знання, емпіричними й теоретичними методами наукового
пізнання.
Методологічні знання є орієнтиром у пошуку шляхів здобуття нових знань, способів діяльності, вони
відкривають можливості самостійно здобувати й переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати
її для індивідуального розвитку і саморозвитку [2]. Саме тому наступне завдання біологічної освіти - забезпечити
засвоєння учнями інтегрованих знань про методи наукового пізнання живої природи.
Соціальні цілі спрямовують навчально-виховний процес на підготовку учнів до самоосвіти, життєтворчості,
рефлексії, соціальної активності, самореалізації особистості в різних видах діяльності. Це уможливлює потребу в
окресленні конструктивних цілей, що передбачають опанування учнями відомими способами діяльності з вивчення
природи (інтелектуальними, практичними, загально навчальними, спеціальними).
Формування якостей творчої особистості, критичне ставлення до себе і власної думки, здатність до
напруженої діяльності, зосередження на досягненні мети, прагнення до вдосконалення виконуваної роботи,
схильність до фантазування, самовдосконалення можливі за умови набуття учнями досвіду творчої діяльності, що
має бути обов’язковою ціллю біологічної освіти.
Соціальні цілі спрямовують діяльність школи на формування компетентності, які передбачають оцінні
судження особистості, формування моральних якостей, світогляду. Загальновідомо, що системою цінностей,
ціннісними орієнтаціями та відношенням до дійсності зумовлюється й поведінка людини. Шкільний предмет
“Біологія" засобами свого змісту має сприяти формуванню ставлення учня до живої природи, до людини, її життя й
здоров’я як найвищої цінності, а також до біологічної науки і методів наукового пізнання.
В ієрархії цілей біологічної освіти конструктивні цілі трансформуються в оперативні, навчальнопізнавальні й матеріалізуються у реальному процесі навчання, в конкретних умовах класу. Навчально-пізнавальні
цілі постають перед учнями у формі навчально-пізнавальних задач. Цілі (завдання), що їх учитель визначає до теми,
до окремого уроку, розкривають зміст навчального предмета, а діяльність визначає методи засвоєння. Саме у цьому
полягає сутність цілей як тієї ланки, що поєднує зміст освіти і методи навчання.
Виходячи із загальних вимог до навчання, виховання та розвитку учнів у сучасній школі, враховуючи
можливості змісту навчального матеріалу, оперативні цілі (завдання) навчання біології в основній школі мають бути
спрямовані на те, щоб учень володів інтегрованими знаннями та виявляв інтерес до живої природи і ставився до неї з
повагою; знав елементи живої природи, біологічні закономірності, досягнення біологічної науки; розумів значення
біологічного різноманіття і значення природи у житті людини; усвідомлював місце людини серед природи та її
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вплив на природне середовище; навчився бачити зв’язки між живими організмами, живою й неживою природою,
діяльністю людини і природними процесами; умів використовувати достовірні джерела біологічної інформації; умів
застосовувати методи пізнання природи (експеримент, спостереження, опис), конкретизувати теоретичні ідеї,
конструювати ідеальні й матеріальні моделі та користуватися ними; виявляв екологічну освіченість; мав уявлення
про здоровий спосіб життя; відповідально ставився до власного здоров’я і довкілля; застосовував здобуті знання для
прийняття рішень й оцінних суджень [1].
У старшій школі завершується формування цілісної картини світу та живої природи, оволодіння способами
пізнавальної й комунікативної діяльності, вміння одержувати та опрацьовувати інформацію з різних джерел. Тож
оперативні цілі мають бути спрямовані на те, щоб сформувати у учнів інтегровані знання, для того щоб вони знали
біологічні закономірності, методи пізнання природи, принципи і проблеми її охорони; розуміли місце біології серед
інших наук, значення біологічного розмаїття, зв'язок між природними і суспільними процесами; уміли
використовувати біологічні закономірності, застосовувати біологічні методи пізнання, вмів поставити й розв’язати
проблему, планувати і здійснювати спостереження, експеримент тощо; застосовували теоретичні знання для
узагальнення, систематизації, прогнозування; уміли пов’язувати здобуті на уроці знання з повсякденним життям,
користуватися різними джерелами інформації й оцінювати достовірність біологічної інформації; відповідально
ставилися до власного здоров’я і довкілля, перебував у гармонії з природою, відповідально ставився до охорони
навколишнього середовища.
Характеристика ієрархічної системи цілей біологічної освіти переконує втому, що поняття “ціль" у
дидактиці має загальний характер, її досягнення потребує виконання низки конкретних завдань. Тим більше, якщо
ціллю біологічної шкільної освіти є набуття школярами інтегрованих знань.
Спостереження навчально-виховного процесу з біології свідчить про те, що вчителі інколи формально
ставляться до цілепокладання, а це призводить до невиправданих затрат їх праці та часу на уроці, без очікуваних
змін навчальних досягнень учнів.
У періодичних виданнях методичних матеріалів з біології є різні підходи до визначення та формулювання
цілей уроку. Зазвичай вони зводяться до формулювання навчальних завдань. Зазначимо, що такий підхід до
визначення цілей уроку орієнтує учителя лише на роботу з конкретним навчальним матеріалом, без бачення місця
даного матеріалу в системі знань учнів, його виховного й розвивального потенціалу, перспективи трансформації
знань у переконання, практичного їх застосування у життєдіяльності, їх інтегральності.
Як засвідчує педагогічний досвід, оптимальне формулювання завдань уроку потребує методичного аналізу
навчальної теми. Такий аналіз передбачає визначення системи конкретних, спеціальних і загально біологічних
понять, які треба сформувати, розкрити можливості змісту теми для реалізації завдань виховання і розвитку учнів. Ці
завдання повторюються на багатьох уроках навчальної теми. Наприклад, завдання формування наукового
світогляду, екологічної культури можна реалізувати майже на кожному уроці біології.
Як відомо, розвиток розумових якостей особистості учня - процес багатогранний і тривалий, тому потребує
багаторазового їх підкріплення.
Отже, навчально-виховні завдання доцільно визначати у системі уроків навчальної теми і фіксувати їх на
окремій сторінці тематичної папки.
Зазначимо, що вчителю, який розпочинає свою трудову діяльність, варто визначати навчальні, виховні та
розвивальні завдання до кожного уроку.
Між тим прагнення деяких учителів виконати усі завдання уроку не є оптимальним. Педагогічний досвід
свідчить, що з-поміж завдань уроку має бути головне, яке цементує увесь навчальний матеріал, методи і засоби
навчання, визначає структуру уроку.
У своїй педагогічній практиці вчителі вдаються до різних способів визначення цілей уроку: через зміст
виучуваного матеріалу, діяльність учителя, внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного
розвитку учнів, через їхню навчальну діяльність.
Діагностичним є спосіб визначення цілей через результати навчання, які проявляються в діях учнів і які
можна розпізнати. Проте він викликає в учителів труднощі, тому дослідники пропонують визначати цілі більш
дієвим і зручним способом: через діяльність учителя і результати діяльності учнів.
Визначенню навчальних завдань уроку передує виокремлення у змісті навчального матеріалу загально
біологічних і спеціальних понять, які продовжують формуватися, і тих, що формуються вперше. Плануючи систему
понять, які формуватимуться на уроці, учитель передбачає й систему розумових операцій, які мають здійснювати
учні, щоб засвоїти та інтегрувати свої знання.
У визначенні виховних завдань конкретного уроку вчені рекомендують учителю, “... з одного боку,
керуватися загальними вимогами до виховання і розвитку учнів відповідно до тих змін, які нині відбуваються, а з
іншого - враховувати можливості змісту матеріалу й навчальної мети конкретного уроку, орієнтуватися на
наступність і перспективність у вихованні особистостей... ” [4, 234 - 235].
Доцільними можуть бути такі узагальнення:
 сприяти розвитку наукового світогляду;
 інтересу до природи та науки, що її вивчає;
 виховувати відповідальне ставлення до природи й прагнення до діяльності з її охорони;
 плекати в учнів почуття любові до рідного краю;
 формувати свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної
цінності;
 розвивати естетичні смаки тощо.
 Розвивальні завдання передбачають розвиток особистості школяра, їх доцільно формулювати у такий
спосіб:
 сприяти розвитку мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення);
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 розвивати уяву, увагу, пам’ять, пізнавальні інтерес і самостійність.
Важливою умовою реалізації педагогічних цілей навчально-виховного процесу є трансформація їх
учителем у систему навчально-пізнавальних задач для учнів та сприйняття їх учнями як цілей власної діяльності.
Сучасна психологічна наука стверджує, що людина розвивається в процесі активної діяльності, яка
можлива за умови цілеспрямованих, внутрішньо мотивованих дій людини. Якщо діяльність учня об’єктивно не
скеровується на досягнення цілей уроку, то він не вчиться, хоча і присутній у класі.
Вважаємо, що одним із шляхів реалізації головної мети сучасної шкільної біологічної освіти, яка
передбачає розвиток творчої особистості, є глибоке усвідомлення учителем функцій педагогічних цілей, оволодіння
методикою їх визначення і знаходження оптимальних засобів досягнення на уроці.
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ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
Микитюк Н.І., здобувач вищої освіти
Гронь Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Інтеграція України у світовий освітній простір спричинює зміни у вітчизняній системі освіти, зокрема
реформування іншомовної освіти проводиться відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти
[2], розроблених Комісією з питань освітньої політики при Раді Європи. В зазначених рекомендаціях метою
вивчення іноземної мови визначено оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією, важливим
компонентом якої є мовленнєва аудитивна компетенція. В чинній програмі з іноземної мови для середніх навчальних
закладів зазначено, що аудіювання виступає не тільки як мета, а також як і засіб навчання.
Аналіз методичної літератури та власні спостереження за перебігом процесу навчання аудіювання в
старшій школі під час педагогічної практики свідчать, що на уроках іноземної мови основна увага приділяється
говорінню і лише незначна кількість часу спеціально аудіюванню. Але аудіювання є самостійним видом мовленнєвої
діяльності, який не менш необхідний і важчий для учнів, ніж говоріння.
Оскільки аудіювання є передумовою для оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності, то проблема
формування іншомовної аудитивної компетенції школярів продовжує привертати увагу низки науковців (С. В.
Гапонова, Н. В. Єлухіна, С. Л. Захарова, Л. Ю. Куліш, О. П. Петращук, Н. К. Скляренко, Л. В. Ягеніч, A. G. Abrams,
Th. G. Devine, S. Duker та ін.).
Зокрема, добре досліджені питання, пов’язані зі специфікою навчання аудіювання на початковому ступені,
психологічні особливості навчання іншомовного аудіювання, навчання аудіювання текстів, які містять незнайомі
слова , аудіювання монологічного мовлення, аудіювання з опорою на читання, розуміння на слух аудіотекста певної
тривалості звучання, формування умінь аудіювання на основі комплексного використання засобів навчання, а також
контролю умінь аудіювання. Доведена необхідність урахування вікових особливостей учнів при організації навчання
аудіювання, представлено перелік аудитивних навичок та вмінь, які необхідно сформувати, розроблено підсистему
вправ для навчання іншомовного аудіювання.
Однак здійснені дослідження не вичерпують усіх аспектів методики формування іншомовної компетенції в
аудіюванні, про що свідчить низький рівень сформованості аудитивних умінь учнів старшої школи.
На старшому ступені навчання продовжують розвиватися і удосконалюватися сформовані раніше навички
та вміння аудіювання. Згідно програмних вимог випускники повинні розуміти основний зміст текстів відповідно до
тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку (ідею), диференціюючи основні факти і другорядну
інформацію; вибирати необхідну інформацію з прослуханого; використовувати лінгвістичну і контекстуальну
здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.
Необхідно також відмітити, що специфіка навчання аудіювання в старшій школі проявляєтсья в тому, що
збільшення обсягу інформації, яка сприймається на слух, утруднює розуміння учнями загального смислу
сприйнятого повідомлення, а це, в свою чергу, спричиняє невміння осмислити те, про що говориться в кінці або на
початку тексту. Бесіди з вчителями та власний досвід роботи у школі свідчить про те, що учні не можуть утримати в
пам’яті не тільки окремі частини інформації, яка сприймається на слух, але і весь зміст в цілому.
Необхідно визнати, що в практиці навчання використовується велика кількість вправ, метою яких є також
зняття труднощів аудіювання мовної форми повідомлення. Такі вправи навчають учнів сприйняття та розуміння
ізольованих одиниць мовного матеріалу (фонетичного, лексичного і граматичного). Однак відомо, що володіння
тільки навичками розуміння ізольованих мовних одиниць недостатньо для розуміння зв’язного тесту.
Найпридатнішим текстовим матеріалом для навчання аудіювання вважається фабульний текст, під яким
розуміється коротке оповідання, яке має певний сюжет, в основі якого лежить епізод, випадок, подія [3, с.110].
При комунікативній спрямованості навчання іноземних мов використання коротких фабульних текстів для
формування іншомовної аудитивної компетенції обумовлена тим, що аудіювання таких текстів готує учнів до
обговорення на уроках іноземної мови почутого і є одним із важливих засобів розвитку непідготовленого усного
іншомовного мовлення.
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При сприйнятті на слух іншомовних фабульних текстів старшокласники повинні зрозуміти загальний зміст
висловлювання, логіку і послідовність викладу, основні і другорядні факти, виділити опорні віхи, вміти висловити
своє ставлення до почутого, що можливе лише на основі виконання мовленнєвомислительних операцій, пов’язаних з
прийомом і переробкою сприйнятої на слух інформації. Ці операції мають внутрішній характер, виконанню яких в
рамках чинних навчально-методичних комплексів учнів спеціально не навчають. Між тим мета навчання аудіювання
полягає саме в тому, щоб навчити учнів розуміти іншомовний текст безпосередньо шляхом автоматизованого
виконання цих внутрішніх дій.
В методичному плані навчання аудіювання — це спеціально організована програма дій з текстом, що
сприймається на слух. Аналіз методичної літератури показав, що навчання аудіювання як виду мовленнєвої
діяльності доцільно здійснювати у три етапи: передтекстовий, текстовий і післятекстовий.
Завданням передтекстового етапу (Pre-Listening Activities) є створення комунікативної установки на
сприйняття та розуміння тексту з метою вилучення певної інформації. З цією метою учні повинні виконати
підготовчі вправи, спрямовані на зняття мовних (фонетичних та лексико-граматичних) труднощів розуміння тексту.
Для зняття лексико-граматичних труднощів розуміння аудитивних текстів необхідно виконати переважно
некомунікативні, мовні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи [1]. Для опрацювання вимови
географічних назв, власних імен виконуються імітативні вправи з одночасним використанням вербальних засобів
навчання (слова записуються на дошці або картках з транскрипцією). Проводиться робота з окремими словами, що
відносяться до потенціального словника: інтернаціональні, похідні, складні, конвертовані лексичні одиниці. Учні
повинні здогадатися про значення цих слів, дати свої варіанти перекладу. Опрацьовуються складні граматичні
структури за допомогою граматичного аналізу, перекладу.
Наведемо приклади завдань, які пропонуються у підготовчих вправах:
- прослухайте речення і спробуйте зрозуміти незнайомі слова з контексту;
- прослухайте абзац і знайдіть слова, подібні до українських;
- прослухайте речення і знайдіть пари, в яких висловлена протилежна інформація;
- визначте значення підкресленого багатозначного слова у даному контексті за словником;
- визначте значення фразеологічного виразу зі словником;
- знайдіть у поданому абзаці інтернаціональні слова;
- підберіть до поданих інтернаціональних слів відповідні еквіваленти рідною мовою;
- визначте значення незнайомих складних слів за їх компонентами;
- визначте значення похідних слів, утворених від відомих коренів за допомогою відомих афіксів;
- визначте значення незнайомих слів, утворених за конверсією.
Таким чином, робота над лексичним аспектом навчання аудіювання іншомовних текстів сприятиме
формуванню вміння самостійно семантизувати незнайомі лексичні одиниці. Такі вправи розширюють
потенціальний словниковий запас учнів. При цьому зростає питома вага самостійної роботи учнів з новою
лексикою, удосконалюються прийоми користування двомовними словниками.
Для зняття граматичних труднощів розуміння іншомовних текстів доцільно використовувати
некомунікативні (мовні) вправи рецептивного характеру на розпізнавання та диференціацію, які реалізуються у
таких завданнях:
- прочитайте речення, випишіть форми інфінітива, що називають дію, спрямовану на особу чи предмет, які
виконують у реченні роль підмета (Indefinite Infinitive Passive);
- прочитайте речення і випишіть номери тих речень, в яких дієслова стоять у Past Perfect, вкажіть на їх
формальні ознаки та перекладіть речення;
- знайдіть у абзаці дієслова в Past Simple, вкажіть на їх формальні ознаки та перекладіть речення.
Наведені приклади вправ спрямовані на формування та розвиток рецептивних граматичних навичок
аудіювання, тобто на розпізнавання та розрізнення граматичних структур у контексті.
Час опрацювання тексту регламентується вчителем залежно від обсягу та складності тексту.
Завданням текстового етапу є реалізація власне аудіювання (While- Listening Activities), тобто
процесу вилучення інформації з прослуханого фабульного тексту.
До текстових вправ відносяться 1) рецептивні комунікативні вправи у власне аудіюванні та 2) рецептивні
некомунікативні вправи, що виконуються паралельно [1].
Рецептивні комунікативні вправи реалізуються у таких завданнях:
- виділіть експозиційні частини оповідання (визначте час, місце дії, обставини і обстановку, в якій
знаходяться дійові особи до початку дії);
- знайдіть у тексті кульмінаційну подію розповіді (речення, яке передає основну думку
оповідання);
- знайдіть у тексті події, які ведуть до кульмінації;
- знайдіть у тексті речення, які передають основну сюжетну лінію оповідання (вузлові, ключові
речення, “смислові опорні пункти”) і розмістіть їх у логічній послідовності;
- знайдіть у тексті речення, в яких описується розв’язка дії оповідання.
Головна мета вправ другої групи– компенсаторна, вони підкреслюють графічні засоби вираження емоційного
фону оповідання просодичними явищами ритмомелодики, тембру, паузації, акцентуації, зміни діапазонів та гучності
звучання фрагментів. Ці вправи сприяють розпізнаванню ставлення дійової особи до предмету розмови.
Приклад типових завдань до цих вправ:
- слухаючи текст, підкресліть найемоційніші речення, поставте знаки словесного наголосу/синтагм;
- слухаючи діалог, визначте точку зору/настрій кожного із співрозмовників;
- слухаючи текст, зробіть відповідну розмітку тексту тощо.
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Контроль розуміння прослуханого (After-Listening Activities) є третім етапом, на якому виконуються
післятекстові комунікативні вправи. Це група репродуктивних і продуктивних умовно-комунікативних та
комунікативних вправ, які спрямовані контролювати адекватність розуміння смислової інформації тексту [1]. Крім
того, ці вправи забезпечують перевірку ступеня проникнення в підтекст. Загальне розуміння перевіряється за
допомогою тестів на впізнання (Recognition Tests) та їх різновидів – альтернативного (True / False Answers) і
множинного вибору (Multiple Choice), тестів на групування фактів (Rearrangement), вправ “запитання-відповідь”.
Для перевірки детального розуміння використовуються такі види вправ: заповнення пропусків, відповіді на
запитання, переказ, висловлювання власної думки про прослухане, інсценування (рольова гра за прослуханим
коротким оповіданням) [4].
Під час контролю учні повинні продемонструвати вміння розуміти основний зміст, а також деталі тексту,
знаходити специфічну інформацію, зосереджуючись на фактичному матеріалі, випускаючи другорядні деталі. За
допомогою таких завдань (прийомів) перевіряється вміння орієнтуватися в прочитаному тексті, знаходити одиниці
смислової інформації, розуміти основну інформацію та важливі деталі. Виконання цих вправ готує учнів також до
відтворення сприйнятої інформації.
Запропоновані завдання сприяють оптимізації формування іншомовних аудитивних умінь, посиленню в
учнів мотивації до навчання, розвитку ініціативи та творчого потенціалу, підвищенню активності, самостійності
старшокласників, а також збуджують їх інтерес до іноземної мови, що в цілому підвищує ефективність навчальновиховного процесу.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї

Миронець І.В., здобувач вищої освіти
Козлюк О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасне суспільство ставить перед вихователями, педагогами й батьками завдання виховання високоосвіченого й добре вихованого
молодого покоління. Вирішити це нелегке завдання можна лише спільними зусиллями закладу дошкільної освіти і сім’ї.
Проблема морального виховання була і залишається предметом вивчення багатьох дослідників (Л. Артемова,
З. Борисова, О. Булатова, Р. Жуковська, О. Козлюк, С. Кулачківська, С. Ладивір, Ф. Левін-Щиріна Г. Лескова,
Т. Маркова, В. Нечаєва, Д. Менджерицька, Т. Поніманська, Л. Порембська, Ю. Приходько, Є. Радіна та ін.).
Поряд з великою кількістю досліджень, присвячених проблемам морального виховання, актуальною
залишається ціла низка проблем. Серед них і проблема взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї у моральному
вихованні дошкільників.
Особливість сім’ї у процесі формування моральних норм поведінки, без сумніву, велика, оскільки саме у
сім’ї відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Саме тут дитина отримує перші уроки життя. З віком,
коли дитина підростає, починає відвідувати дошкільний заклад, вона набуває більшого суспільного досвіду. Однак
вимоги до виховання дитини мають бути однаковими як з боку батьків, так і з боку вихователів [1].
На думку С. Литвиненко, характер і результативність взаємодії вихователів і членів сім’ї дитини значною
мірою залежить від взаємин, які складаються між ними. Найкраще, якщо вони будуються на розумінні необхідності
цілеспрямованого впливу на дитину, на взаємній довірі [3]. Результати нашого дослідження підтверджують цю тезу,
а також те, що лише позитивне ставлення вихователів до дітей є запорукою ефективного їх партнерства між собою.
Як засвідчує наше дослідження батьки в основному визнають пріоритет закладу дошкільної освіти у
розв’язанні освітньо-виховних завдань, однак не завжди вважають за потрібне брати участь у педагогічному процесі,
або пояснюють свою байдужість браком часу, надмірним завантаженням роботою. У свою чергу, і вихователі дощо
недооцінюють можливості сім’ї і не прагнуть об’єднати свої зусилля з батьками для розвитку і виховання дітей,
тому не забезпечують належним чином зворотній зв’язок, не використовують повною мірою вплив сім’ї на
виховання дитини. Як наслідок, стерджує Т. Макотрти, поведінка дітей дошкільного віку в сім’ї й у дошкільному
закладі амбівалентна. Діти старшого дошкільного віку по-різному поводять себе вдома та у дошкільному закладі, у
різних ситуаціях, у взаєминах з однолітками та дорослими. Спостерігаються значні розходження між реальними
вчинками дитини та уявленнями про «добро» та «зло», «чесність» та «брехливість», «справедливість» та інші
моральні поняття. Таким чином, виникає проблема пошуку відповідних базових основ особистості дитини старшого
дошкільного віку, які можуть бути регуляторами її моральної поведінки незалежно від конкретної ситуації чи
взаємин з учасниками міжособистісної взаємодії [4].
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На думку Ю. Косенко, педагогічний колектив та колектив батьків – мають бути єдиним живим організмом,
об’єднаним спільною метою, гуманними взаєминами та високою відповідальністю. Одне з найважливіших завдань
дошкільної освіти – надання всебічної допомоги родинам у розвитку, вихованні й навчанні дітей. Адже від
гармонізації взаємин педагогів та батьків, від вироблення єдиної стратегії виховання малюка залежить, якою
людиною він стане в майбутньому [2].
Результати проведеного нами констатувального етапу експерименту засвідчили, що у дітей старшого
дошкільного віку недостатньо сформовані моральні норми поведінки. Очевидно, це пов’язано з тим, що у
формуванні моральних норм поведінки використовується недостатній арсенал засобів морального виховання, а
також робота з батьками проводиться на недостатньому рівні, що призводить до формування у дітей подвійних
стандартів у поведінці.
Вивчення планів роботи вихователів показало, що на практиці робота з батьками в цілому проводиться.
Однак проблемі морального виховання в цілому, і формуванню моральних норм поведінки зокремаа, на нашу думку,
приділяється недостатньо уваги. З цією метою в основному використовуються традиційні форми взаємодії:
батьківські збори («Педагогіка почуттів і культура їх вираження. Формування культури поведінки дітей».
«Виховання характеру і формування моральних якостей дитини»); консультування («Щаслива сім’я. Яка вона?»,
«Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникнути конфліктів з власними дітьми»); дні відкритих дверей («Спільна
діяльність батьків і дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей дошкільників»); взаємодія з
батьківськими комітетами.
Слід зауважити, що активність батьків стосовно заходів, які проводить дошкільний заклад, досить низька.
Спостерігається також зниження інтересу батьків до інформації психолого-педагогічного характеру.
Таким чином, одне із найважливіших завдань дошкільної освіти – надання всебічної допомоги родинам у
розвитку, вихованні й навчанні дітей. Адже від гармонізації взаємин педагогів та батьків, від вироблення єдиної
стратегії виховання малюка залежить, якою людиною він стане в майбутньому.
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
Мулик Д. В., здобувач вищої освіти
Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблема словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах
багатьма вченими. Зокрема, збагачення словника дітей раннього (Аркін Ю.А., Гербова В.В., Ляміна Г.М., Розенгарт
– Пупко Г.Л. та ін.) і дошкільного віку ( Бавикіна Г.Н., Богуш А.М., Непомняща І.М., Ляховська Ю.С. та ін.);
особливості становлення і розвитку словника дітей впродовж дошкільного дитинства (Іваненко А.П., Коніна М.М.,
Коник В.І., Кудикіна Н.В., Луцан Н.І, Ляховська Ю.С., Савєльєва Н.П. та ін.)
Стрижневим моментом низки досліджень ( Арушанова А.Г., Бірюк Л.Я., Гавриш Н.В., Ількова А.П., Кирста
Н.Р., Колунова Л.І., Куршева Г.О., Максаков О.І., Лаврентьєва А.І., Савушкіна Є.В., Смага А.А., Сомкова О.Н.,
Сохін Ф.О., Струніна Є.М., Ушакова О.С., Юртайкіна Т.М. та ін.) виступило дослідження особливостей засвоєння
семантики слів, уточнення і розширення значень уже відомих у певному контексті тощо, використання тематичного
принципу введення лексики, асоціативного поєднання слів. Натомість результати педагогічних спостережень
засвідчили, що українська народна казка не знайшла належного місця у практиці дошкільної освіти і зокрема, у
збагаченні словника старших дошкільників експресивною лексикою. Це й обумовило вибір теми
експериментального дослідження «Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою
засобами української народної казки».
Слово визначається вченими як виключна здатність людини виражати свої думки і почуття, здатність мовити,
спілкуватися. Найважливішими ознаками слова, є:
- внутрішня впорядкованість звуків (складових слова);
- наголос; - лексичне значення (щось називає або виражає);
- можливість поділу на менші мовні одиниці , морфеми (основу, закінчення, префікс тощо);
- поєднання з іншими словами в реченні за допомогою змістового й граматичного зв′язку;
- наявність у реченні граматичних форм і синтаксичних функцій.
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Значеннєвою стороною слова як одиниці мовлення є наявність лексичного значення, що становить зміст
слова, відповідність, яка встановлюється між звуковим комплексом (назвою) і тією об′єктивною існуючою одиницею
(предметом, явищем), що відбивається в мові через поняття. Це співвіднесеність слова з предметами, явищами,
відношеннями, закономірностями реальної дійсності і почуттями про них.
Значення становить обєктивне, а смисл субєктивне відображення словесних характеристик. Значення і
смисл у переносному вигляді є здатністю слова до експресивності. Водночас основний смисл і основне значення є
головними ознаками номінативності слова. Між значенням та його сполучуваністю існує двобічна залежність.
Семантика слова обумовлює його сполучуваність, у свою чергу, сполучуваність виступає формальним засобом
вираження значення.
Важливим для усвідомлення системи лексичного складу, вважає А.П.Грищенко, є диференціація лексичних
одиниць за такими складовими: як-то: ступенем уживаності (розмежування активного і пасивного словникового
складу); за комунікативними сферами вживання (поділ лексики за групами); за стилістичними ознаками
(стилістично-нейтральна, стилістично-маркована тощо) [1].
Стилістично лексика української мови поділяється на певні шари (або групи):загальновживану, суспільнополітичну, виробничо-професійну тощо. Окреме нашарування у лексичному складі української літературної мови
становить емоційна лексика. Стилістичні функції слів даної групи виражаються в емоційній насиченості,
забарвленості, експресивності.
Експресивна лексика – це сукупність слів, що виникли шляхом метафоризації, яка посилює лексичне
значення конотативними ознаками. Конотативне значення слів експресивної лексики, виражається переважно за
допомогою лексичних засобів мовлення – тропів.
Образне мовлення – це процес усвідомлення, розуміння, вживання у процесі мовленнєвої діяльності слів і
словосполучень у переносному значенні ( тобто використання у розмовному мовленні тропів).
Експресивне мовлення – це складний процес використання в навчально-мовленнєвій діяльності конотативно
зумовлених лексичних одиниць, що відбувається шляхом усвідомлення семантичних особливостей лексичного
значення слова і виражається здібністю використовувати лексичні засоби експресивності під час усних
висловлювань. Найбільш повно і яскраво експресивне мовлення представлене в усній народній творчості і зокрема,
в казках.
Казка – це колективно створена і традиційно збережена народом прозаїчна художня оповідь реального
змісту, що потребує використання прийомів вигаданого зображення реальності. Це епічне оповідання чарівнофантастичного, алегоричного або соціально-побутового характеру зі своєрідною системою художніх засобів,
підпорядкованих героїзації позитивних і сатиричному викриттю негативних образів, усномовний художній твір з
певними композиційними і мовно-структурними особливостями .
Семантична структура казкового тексту представлена насамперед трьома основними характеристиками. З
– поміж них: імпліцитність, експресивність і конотативність. Будь яка казка характеризується наявністю означених
компонентів. Завдяки «дитячому міфологізму» зрозумілим дитині стає не тільки текстове навантаження, а й
семантика конотативного (додаткового) вираження образної структури казкового тексту. Відтак українська народна
казка може слугувати ефективним засобом збагачення мовлення дошкільників власне казковими експресемами.
Сучасна методика наголошує на вивченні слів і проведенні словникової роботи на всіх її рівнях –
фонетичному, словотвірному, морфологічному, лексичному і синтаксичному. Визначальним напрямом у роботі
розвитку мовлення дітей і учнів вченими вважається лексична робота, що передбачає тлумачення лексичного
значення слова.
Кількісне і якісне збагачення дитячого словника може бути успішним за умов: вироблення в дітей лексикосемантичного і системно-лексичного погляду на слово; забезпечення систематичного, цілеспрямованого характеру
словотворчих вправ; активізація розумової діяльності дітей; відбору лексики для включення у зміст словотворчих
вправ .
Аналіз літератури та чинних програм з розвитку мовлення з проблеми впливу казки на мовленнєвий
розвиток старших дошкільників дозволив дійти висновків щодо недостатнього використання творів означеного
жанру для збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою.
Як засвідчив аналітичний огляд посібників з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, у словниковій
роботі зі старшими дошкільниками використовуються всі жанри художньої літератури (вірші, оповідання, казки),
малі жанри фольклору (приказки, примовки, скоромовки тощо). Проте досі нерозробленою залишається аспект
словникової роботи спрямований на збагачення словника експресивною лексикою засобами української народної
казки.
У процесі дослідження було визначено тенденції засвоєння експресивної лексики старшими дошкільниками:
1) ефективність засвоєння експресивних засобів мовлення залежить від рівня розуміння дітьми номінативного
значення лексики казок; 2) темпи збагачення словника експресивною лексикою обумовлюються рівнем розвитку в
дошкільників експресивного мовлення; 3) темпи активізації словника дітей щодо вживання експресивної лексики
залежать від змістового насичення мовленнєвих вправ, ігрових ситуацій, лінгвістичних казок, запропонованих дітям;
4) міцність засвоєння експресивної лексики обумовлюється її систематичним використанням у різних видах
діяльності дітей.
Казка складає словесні картинки людського життя. Вчинки, почуття, думки людей, їх відношення, події, які з
ними відбуваються, предмети, які їх оточують, – все це відображено в слові, яке несе в собі номінативнозображувальне і емоційне значення.
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Чудодійним методом розвитку мовлення дітей називав В.О. Сухомлинський казку. За його словами, це
«свіжий вітер, що роздуває вогник дитячої думки і мови» оточенням» [4, c.153]. Завдяки казці дитина пізнає світ не
тільки розумом, а й серцем, відкликається на події та явища навколишнього життя, висловлює ставлення до них.
Початкове виховання дитини відбувається також у казці.
Українська народна казка, за А.Є.Шибицькою, здійснює безпосередній вплив на словесну діяльність, сприяє
розвиткові образного мовлення, вчить засобам побудови оповідання [5, с. 154].
Емоційне, свідоме сприйняття казки, на думку Н.Н.Насруллаєвою, є своєрідним підґрунтям, певною умовою
виразності мовлення. Дослідження вченого присвячено формуванню образності і виразності мовлення дітей
старшого дошкільного віку засобами таджицької народної казки. У ході дослідження вченою було доведено
психологічну і вікову відповідність казки, з’ясовано вплив художньо-зображувальних засобів з експресивноемоційним забарвленням на мовленнєвий розвиток дитини старшого дошкільного віку. При цьому, зауважимо, що
дослідження Н.Н.Насруллаєвої мало на меті передусім вирішення дещо узагальнених завдань, спрямованих
переважно на формування вмінь правильно слухати і сприймати змістову та образно-виразну сторони казки, не
акцентуючи увагу саме на збагаченні словникового складу лексичним багатством казкового тексту [3].
Художню цінність казки визначають насамперед конкретність, образність у змалюванні героїв, органічний
зв’язок із зовнішнім виглядом і поведінкою. Мова казки, за Н.С.Карпінською, завдяки наявності «влучних епітетів»
сприяє мовленнєвому розвитку дошкільників [2, с. 149].
Аналіз казок за лінгвістичним критерієм окреслив угрупування експресивної лексики (тропів) за
загальноприйнятою класифікацією (епітет, метафора, порівняння, персоніфікація, синекдоха, гіпербола, літота тощо)
та визначення коефіцієнта середньої частотності вживання тропів у дібраних казкових текстах. Такий підхід
підтвердив доцільність їхнього використання з метою збагачення словника старших дошкільників елементами
експресивної лексики, яка складає третину мовного потенціалу українських народних казок.
Роботі над українськими народними казками з дітьми передувала ретельна підготовка вихователя до кожного
заняття: добір прийомів пояснення і уточнення окремих слів і фраз; розробка лексичних вправ за змістом казки та
сценаріїв ігрових ситуацій за сюжетом казки; складання казкових сюжетів – оповідей.
Отже, наявність у структурі казкового тексту елементів експресивної лексики зумовила вибір творів цього
жанру для здійснення завдань збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою у
процесі навчально-мовленнєвої діяльності.
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ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ
ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

Ожелевська Д. О., здобувач вищої освіти
Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із чинників «Базового компонента дошкільної освіти в Україні» є мовна освіта, досконале володіння
рідною мовою. Концепція дошкільного виховання передбачає «оволодіння рідною мовою як найціннішим скарбом
нації, плекання любові до материнського слова як першого й могутнього наставника людини, як найдієвішого вияву
національної культури» [1].
У дослідженнях багатьох фахівців (Р. Левіна, Є. Соботович, М. Шеремет, В. Тарасун, Т. Філічева, В.
Тищенко, Н. Січкарчук тощо) звертається увага на утруднення в засвоєнні дошкільниками із ЗНМ лексичної сторони
мовлення, у тому числі й лексичних засобів образності. Одним із засобів розвитку мовлення цих дітей є поетичне
слово. Вона використовується з метою збагачення словникового запасу, мовлення емоційною та поетичною
лексикою, удосконалення граматичної сторони мовлення, розвиток зв’язного мовлення. Але вивчення поетичного
слова за методиками, що розроблені у загальній дошкільній педагогіці не є доцільним, адже вони не враховують
специфічні особливості психофізичного розвитку дітей даної категорії. А вивчення цих творів без урахування
особливостей розвитку психічних процесів є малоефективним.
Проблема використання поетичного слова в корекційній роботі із дітьми-логопатами у спеціальній літературі
є досить значущою, оскільки у цієї категорії дітей виникають труднощі при сприйманні, розумінні і відтворенні
поетичного через порушення всіх сторін мовлення. У цих дітей порушені всі компоненти мовленнєвої системи, які
відносяться як до звукової, так і до смислової сторони мовлення. Неповноцінна мовленнєва діяльність накладає
відбиток на
формування у
них інтелектуальної, сенсомоторної, сенсорної та емоційно-вольової сфери
(Н.Гаврилова, Н.Жукова, В.Ковшиков, Р.Лалаєва, Р.Лєвіна, І.Мартиненко, О.Мастюкова, В.Тищенко, Є.Соботович,
В.Тарасун, О.Усанова, Т.Філічева, М.Шеремет та інші). При цьому найсуттєвіші недоліки виявляються під час
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засвоєння і використання дітьми цієї категорії лексики та граматики рідної мови (Г.Жаренкова, Р.Лалаєва, Р.Лєвіна,
В.Орфінська, Є.Соботович, Л.Спірова, Л.Трофименко, Т.Філічева, Г.Чіркіна та інші).
Поетичне слово – це мистецтво слова, до якого діти прилучаються з раннього дитинства. Мистецтво слова
відображує довкілля в художніх образах, спресовує в них типове на основі узагальнення життєвих явищ. Отже,
поезія – це засіб образного осмислення дійсності.
Поетичне слово виконує низку функцій, серед них: інформаційно-освітня, виховна, національно-духовна,
історична, естетична, культуроносна, розважальна.
Роль поетичного слова у всебічному розвитку дітей розкривається в працях М.Коніної, Н.Карпінської.
Особливості сприймання поетичного слова дошкільниками – в працях О.Запорожця, Т.Рєпіної, Л.Панкратової,
Л.Гурович. У загальній дошкільній педагогіці багато науковців і педагогів-практиків у своїх працях описують
методики вивчення поетичних творів із дітьми дошкільного віку, зокрема Н. Ветлугіна, М. Боголюбська, А.Богуш,
М.Алексєєва, В.Яшина. Автори відмічають, що поетичні твори сприяють розвитку мовлення, дають зразки
української літературної мови, збагачують словниковий запас новими словами, поетичною лексикою, образними
виразами. Засобами художнього слова, ще до опанування граматичними правилами, маленька дитина практично
засвоює граматичні норми мови у єдності з її лексикою. У поетичному слові діти пізнають лаконізм і точність мови,
музикальність, співучість, ритмічність української мови [2, c. 16].
Ушакова О.С. писала, що розвиток мовлення у дітей-логопатів і навчання рідної мови тісно пов’язані з
формуванням художньо-мовленнєвої діяльності як однієї із невід’ємних складових естетичного виховання. Так,
використання переказу поетичного слова для формування у дітей уміння зв’язно висловлюватися передбачає й
ознайомлення їх із засобами художньої виразності (порівняннями, синонімами, антонімами, метафорами тощо), і це,
безумовно, сприяє розвитку художнього сприймання літературних творів, а ще власної словесної творчості. Щоб
дитина вміла сама оперувати словом, вона має систематично виконувати творчі завдання [3, с. 46].
У корекційно-логопедичній роботі широко використовують носії образності (казки, вірші, загадки, прислів’я,
приказки), і не лише під час корекції лексико-граматичної сторони мовлення, але й фонетико-фонематичної. Для
більшості дітей із ЗНМ важко зрозуміти їхній зміст через наявність великої кількості образних виразів, отже, реальна
ефективність використання літературних творів, і як результат корекційно-логопедичної роботи, нижча за
потенційну.
Дослідження, практика дошкільних закладів засвідчили, що безпосередньо формуванню навичок
мовленнєвої готовності за всіма аспектами приділяється недостатньо уваги, хоча саме дошкільний вік є сензетивним
періодом мовленнєвого зростання. Тому актуальність мовленнєвої підготовки дітей зумовлюється потребою
виховувати компетентну особистість, здатну вільно висловлювати свої думки, підтримувати доброзичливі стосунки
із соціумом, вшановувати традиції української мови.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Онисковець О. М., здобувач вищої освіти
Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Сьогодні проблема організації спортивно-оздоровчої діяльності є актуальною, оскільки розвиток держави в
контексті європейських орієнтирів передбачає зосередження уваги на здоров’ї молоді. В Законі про «Внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей» [2],
зазначено про важливість формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до організації спортивнооздоровчої діяльності в закладах середньої освіти.
Терміни «спортивно-оздоровча діяльність», «спортивно-масова діяльність», «фізично-оздоровча діяльність» в
педагогіці ототожнені. Загалом мета такої діяльності полягає в покращенні фізичного стану та здоров’я чи в
регламентованій руховій активності, спрямованій на розвиток і вдосконалення власного здоров’я. Учені пов’язують
усі названі види діяльності з груповою роботою, під час якої формується мотивація до здорового способу життя.
В енциклопедичному педагогічному словнику діяльність представлена як «рух, поведінка, процес мислення,
специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу» [6, с. 143]. Крім того, це форма психічної
активності особистості, що спрямована на пізнання й перетворення світу та власне людини. Діяльність охоплює
мету, мотив, способи, умови, результат.
Згідно з філософським словником, діяльність ‒ один із найважливіших атрибутів буття людини, пов’язаний із
цілеспрямованою зміною зовнішнього світу, самої людини [5, с. 231]. У психології діяльність постає як активність
людини, що спрямована на досягнення свідомо сформульованої мети, пов’язаної із задоволенням власних потреб та
інтересів, а також вимог суспільства до неї [6, с. 32].
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Отже, у наукових працях поняття діяльності схарактеризовано як процес, активність, зміна зовнішнього світу
та вдосконалення самого себе, психічна активність тощо. У контексті дослідження сутності спортивно-оздоровчої
діяльності важливо інтерпретувати термін «діяльність» як форму активності суб’єкта, що спрямована на
перетворення себе та навколишнього світу. На тлі спортивного оздоровлення діяльність має свої особливості,
ідеться, зокрема, про роботу над власним здоров’ям і тілом, мотивацію до оздоровлення, зацікавленість проблемою
здоров’я.
Поняття «спортивно-оздоровча діяльність» фактично не витлумачене у педагогічній літературі. Однак його
характеризують через близькі поняття: «фізичне виховання», «спортивне виховання», «оздоровлення», «спортивномасова діяльність / робота».
Поняття «фізичне виховання» трактують як «педагогічний процес, спрямований на формування фізичної
культури особистості внаслідок педагогічних впливів і самовиховання» [1, с. 43]. У процесі фізичного виховання
педагогічні впливи, а також зусилля повинні передбачати розвиток фізичних якостей, навчання рухових дій та
формування спеціальних знань. Отже, фізичне виховання ‒ це виховний процес, що спрямований на зміцнення
здоров’я особистості й формування фізичної культури в суспільстві.
Поняття «спортивне виховання» кваліфікують як виховання позитивного ставлення до спорту, залучення до
спортивної діяльності, до системи цінностей, пов’язаних із нею. Як синонімічними оперують термінами «виховання
до спорту», «виховання зі спортивною орієнтацією», «виховання за допомогою спорту», «виховання спортом»,
«використання спорту з виховною метою». Спортивна діяльність – одна зі сфер діяльності, де здібності відіграють
провідну роль у досягненнях людини [1, с. 88]. Це спеціальний вид діяльності в певному виді спорту, де відбувається
формування специфічних якостей і структур, що допомагають досягнути спортивних результатів в обраному виді
або в спортивній дисципліні [3, с. 12]. Отже, спортивне виховання передбачає формування ставлення до спорту,
цінностей, здібностей суб’єкта. Спортивна діяльність прогнозує розвиток певних якостей і настановлень індивіда на
досягнення власної спортивної мети.
Поняття «оздоровлення» схарактеризоване як комплекс заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного й психологічного
здоров’я дітей, що проводять в оздоровчих закладах протягом оздоровчої зміни» [3, с. 18]. Отже, оздоровлення ‒ це
комплекс заходів, що спрямовані на підтримання фізичної форми особистості, її балансу на фізіологічному та
психологічному рівні.
Термін «спортивно-масова діяльність», характеризують як застосування засобів фізичної культури для
підвищення масовості спортивних заходів непрофесійного рівня» [4., с. 80]. Дослідники стверджують, що
спортивно-масова робота в закладах освіти є недостатньо розвиненою через брак соціального забезпечення,
належної підготовки фахівців та ін.
Отже, поняття «спортивно-оздоровча діяльність» та «фізкультурно-оздоровча діяльність» виступають як
синоніми або як взаємозамінні категорії. Спортивно-оздоровча діяльність спрямована на формування здорового
індивіда, який спроможний у майбутньому самостійно піклуватися про власне здоров’я.
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ОСОБЛИВОСТІ КОРИГУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЯК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ

Осіюк А.С., здобувач вищої освіти
Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблему корекційної роботи з дітьми досліджували психологи (Л. Виготський,
Д. Ельконін, С.
Рубінштейн та ін.) і дефектологи (В. Бадер, Т. Власова, О. Гонєєв, В. Кащенко, В.Тарасун, Є. Соботович, В. Синьов,
О. Хохліна, М. Шеремет, М. Ярмаченко та ін.). Предметом корекційної педагогіки є процес диференціації навчання,
виховання і розвитку дітей, які мають деякі порушення і відхилення розвитку, визначення найбільш результативних
шляхів, засобів, способів, методики, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження і виправлення цих
відхилень. Корекційно-педагогічна діяльність розглядається вченими як складне психофізичне, соціальнопедагогічне явище, що охоплює весь освітній процес (навчання, виховання і розвиток), виступає як єдина
педагогічна система, куди входять об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності, її цільовий, змістовий, операційнодіяльнісний і оцінно-результативний компоненти [1, c. 2] .
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Оскільки корекційно-педагогічна діяльність охоплює всі сторони педагогічного процесу – виховання,
навчання, розвиток, формування, то вона може здійснюватись і в будь-якій освітній чи виховній галузі. Існують різні
види корекційної діяльності, як-от: корекційно-діагностична, корекційно-розвивальна, корекційно-навчальна,
корекційно-виховна, психокорекційна і т. ін. Відтак ми можемо виокремити і корекційно-мовленнєву діяльність як
один із напрямів сучасної лінгводидактики, тобто корекційний аспект лінгводидактики. Під корекційною
лінгводидактикою ми розуміємо систему засобів, методів і прийомів виявлення, запобігання і виправлення
незначних мовленнєвих вад і помилок (вікових або набутих) у мовленні дітей та учнів. У психолого-педагогічній
літературі, зокрема в методиці оцінювання психофізичного розвитку і результатів діяльності дітей використовують
досить розмаїтну класифікацію норми, а саме: предметна норма (знання, вміння, навички), державний стандарт
освіти, базовий компонент дошкільної освіти, соціально-вікова, індивідуальна норма, норма психічного і фізичного
розвитку, мовні норми тощо. Проблема нормативності і культури мовлення була предметом дослідження лінгвістів
( Н. Бабич, Б. Головин, М. Ільяш, Л. Скворцов) і лінгводидактів (О. Аматьєва, В. Бадер, А. Богуш, М. Львов, М.
Пентилюк, Н. Фермановська та ін.). Зауважимо, що кінцевою метою будь-якого навчання мови і розвитку мовлення
дітей є формування у них культури мовленнєвого спілкування, культури мовлення.
Порушення мовлення дітей було предметом дослідження багатьох учених (В. Бадер, А.Богуш, В. Борова, А.
Буяновер, О. Гвоздєв, В. Капінос, А. Колупаєва, К. Крутій, Т.Ладиженська, М. Львов, Є. Радіна, В. Рождєственська,
Ф. Сергеєв, Є. Соботович, М. Фомічова, С. Цейтлін, К.Чуковський. та ін.). У лінгвістиці і лінгводидактиці (В. Бадер,
С. Цейтлін, П. Черемисин, Л. Щерба та ін.) існує досить різноманітна класифікація мовленнєвих помилок залежно
від того, які критерії покладено в характеристику порушення мовлення: мовленнєві одиниці, функціонування
мовних засобів, культура мовлення, стилістичний аспект мовних явищ, вік дитини тощо. Науково-методична
література з дошкільної лінгводидактики засвідчує наявність значної кількості мовленнєвих помилок у мовленні
дітей-випускників дошкільних закладів освіти, а саме: у звуковій культурі мовлення, граматичній правильності,
лексиці і зв’язному висловлюванні, які вимагають своєчасного коригування і виправлення [2, c. 309].
За даними вчених, найбільш ефективним засобом психічного розвитку дітей дошкільного віку є ігрова
діяльність дітей означеного вікового періоду [3, c.14]. Дія і мовлення – основні способи вирішення задачі у грі. Гра
має дієвий і динамічний характер, у ній дитина «діє собою», оскільки це насамперед відтворення різноманітних
фізичних дій, що відображають життя людей. Чим більші можливості для активних дій, тим цікавішою є гра. Гра не
може відбуватися без мовленнєвого спілкування. Вона супроводжується мовленням, фразами, міркуваннями,
діалогом, розмовним мовленням як відображення характеру ігрових ролей. У грі діти словами передають
переживання людей, їхні турботи, радощі, хвилювання і т. ін. Отже, гра є специфічною формою пізнавальної
діяльності, в ході якої дитина дією, мовленням і почуттями відображає дійсність.
Отже, ми прийшли до висновку, що корекційно-педагогічна діяльність розглядається вченими як складне
психофізичне, соціально-педагогічне явище, що охоплює весь освітній процес, виступає як єдина педагогічна
система, куди входять об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності, її цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний і
оцінно-результативний компоненти.
Корекційно-мовленнєва діяльність виступає одним із напрямів сучасної лінгводидактики. Під корекційною
лінгводидактикою ми розуміємо систему засобів, методів і прийомів виявлення, запобігання і виправлення
незначних мовленнєвих вад і помилок (вікових або набутих) у мовленні дітей та учнів. Педагогічне коригування – це
цілеспрямований педагогічний вплив на мовлення дітей з метою усунення, виправлення наявних мовленнєвих
помилок, запобігання аналогічних помилок у мовленні інших дітей, формуванні культури мовленнєвого
спілкування.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ У
ДОШКІЛЬНИКІВ

Павельчук А. С., здобувач вищої освіти
Руденко В. М., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
На сучасному етапі становлення державності будь-якої країни проблема патріотичного виховання дітей
набуває особливого значення, тому що без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати
честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином.
Патріотичне виховання, у свою чергу, створює потрібні передумови для формування громадянської поведінки. Нині
як ніколи гостро набуло актуальності виховання громадянина-патріота, відповідального, відданого своїй країні.
Розвиток сучасного суспільства, освіти потребує зміни пріоритетів у вихованні підростаючого покоління.
Так одним з важливих педагогічних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у
дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля [3].
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Сучасні дослідження проблеми патріотичного виховання ґрунтуються на фундаментальних працях у галузі
національної системи виховання, концептуальних положеннях національної освіти та виховання (А. Алексюк, І. Бех,
О. Вишневський, Т. Усатенко).
Багато авторів (А. Анциферова, З. Бєляєва, Н. Виноградова, С. Журат, Р. Карбишева, С. Козлова, Р. Халікова
та ін.), відзначаючи важливість виховання любові до Батьківщини, тісно пов'язують його з розумовим, художнім
розвитком, систематичним збагаченням знань дітей.
Разом з тим, процес виховання любові до Батьківщини не може зводитися просто до накопичення певних
суспільствознавчих знань. Як зазначає ряд дослідників (Р. Жуковська, З. Нечаєва, Т. Маркова) – набагато важливіше,
щоб у дітей виникли емоції і почуття, які послужать основою подальшого розвитку патріотизму.
До основних завдань патріотичного виховання дошкільнят належать:
формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
формування духовно-моральних взаємин;
формування любові до культурного спадку свого народу;
виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
почуття власної гідності як представників свого народу;
толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.
Ознайомлення з державними символами України є складовою частиною патріотичного виховання
дошкільників. Старші дошкільники мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст,
значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця,
заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її»,
«Пам'ятні місця України», «Рідне місто (село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» та ін. [1].
Реалізація змісту роботи з ознайомлення з державними символами України характеризується комплексом
факторів: створення предметно-ігрового та розвивального середовища; планомірне, активне поширення знань серед
дітей; залучення батьків у педагогічну діяльність та ін.
Слід відзначити, що у повному обсязі патріотичні якості ще не можуть бути сформованими у дитини
дошкільного віку. Проте, створити фундамент, на основі якого можна буде вже зводити «будівлю» майбутнього
громадянина-патріота, не лише можливо, а й потрібно, особливо, якщо врахувати всі переваги, що створює
дошкільний вік для результативного виховного процесу [2].
Для забезпечення ефективності засвоєння дітьми знань про державні символи України, ми виділили такі
основні педагогічні умови:
- надання пріоритетного значення патріотичному вихованню дошкільників;
- доступність інформації про державні символи;
- комплексний підхід до використання українських традицій;
- систематичне ознайомлення дошкільників з державними символами;
- повага до державних символів з боку дорослих (батьків та вихователів).
За результатами вивчення рівня уявлень про державні символи України і ставлення дітей до Батьківщини
можна стверджувати, що більшість дітей мають первинні уявлення про патріотизм. Проте в окремих дітей дуже
обмежені відомості про державні символи, вони не усвідомлюють їхню цінність та значущість, що свідчить про
певні недопрацювання з патріотичного виховання, зокрема з теми «Державні символи України».
Отже, отримані дані дозволяють зробити висновок про необхідність проведення цілеспрямованої роботи з
розвитку уявлень у дітей про державні символи України, забезпечення педагогічних умов, що дозволяють успішно
реалізовувати цей напрям педагогічної роботи.
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СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Палій О. Ю., здобувач вищої освіти
Стельмашук Ж. Г., кандидат педагогічих наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
На сучасному етапі метою діяльності закладу середньої освіти, зокрема його початкової ланки, є
«різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних
особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних
компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження
навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві [3, с. 10]. У цьому контексті особливого значення
набуває гендерне виховання, що базується на гендерному підході в освіті і вихованні, основні положення якого
відповідають меті Концепції Нової української школи.
Аналіз праць з гендерної психології та педагогіки засвідчив наявність таких тлумачень поняття «гендерне
виховання»: «цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихованців з метою
формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, незалежно від статі, розвитку індивідуальних
якостей і здібностей задля їх самореалізації, оволодіння навичками толерантної поведінки та з метою побудови
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громадянського суспільства» (С.Вихор); «цілеспрямований, чітко організований процес формування у
школярів/студентів андрогінних якостей особистості, рис характеру, навичок і звичок гендерно-збалансованої
соціальної поведінки, егалітарних поглядів і переконань, потреб і мотивів соціокультурної діяльності та соціальної
активності, побудованих на принципах гендерної рівності та толерантності» (Т.Дороніна); «цілеспрямований,
організований і керований процес формування соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і жіночих
ролей, поводження, діяльності та психологічних характеристик особистості, запропонованих суспільством своїм
громадянам залежно від їхньої біологічної статі» (О. Цокур) [1; 2; 5] та ін.
У словнику гендерних термінів поняття трактується як «процес придбання індивідом культурної системи
гендеру того суспільства, у якому він живе, своєрідне громадське конструювання відмінностей між статями» [4].
Результатом гендерного виховання учнів є гендерна вихованість.
Поняття «вихованість» у педагогічній науці розглядається як комплексна властивість особистості, що
характеризується наявністю і ступенем сформованості соціально цінних якостей і властивостей, що відображають
усебічність її розвитку.
Розглядаючи сутність поняття «гендерна вихованість», слід взяти до уваги, що гендерне виховання
передбачає розвиток індивідуальних задатків, здібностей дівчат і хлопців, нейтралізацію і пом’якшення соціально
обумовлених відмінностей між людьми різної статі, взаємозамінність соціальних ролей; стимулювання хлопців і
дівчат до самостійного вибору соціально схвалюваних моделей поведінки, заохочення індивідуальних інтересів.
Так, С. Вихор під гендерною вихованістю учнів розуміє «результат засвоєння учнями знань, цінностей і
понять у напряму формування їх власного ставлення до міжстатевої взаємодії, додержання принципів гендерної
культури демократичного суспільства та усвідомлення гендерних стереотипів, що забезпечує успішність взаємодії
на засадах гендерної рівності» [1].
Під гендерною вихованістю у нашому дослідженні будемо розуміти результат засвоєння егалітарних
цінностей, повагу до особистості незалежно від статі, протидії гендерним стереотипам, розвитку здібностей до
самореалізації кожного, оволодіння навичками партнерства та взаємозамінності.
Зважаючи на зазначене вище, для визначення рівнів гендерної вихованості учнів молодшого шкільного віку
ми будемо керуватися такими критеріями:
1. Когнітивний – усвідомлення дітьми себе як представника/представниці певної статі; повнота, глибина та
системність знань та уявлень учнів про статі, гендерні ролі; обізнаність із правилами міжстатевої взаємодії, чіткі
уявлення про ґендерні стереотипи, власну гендерну роль у суспільстві та сім’ї.
2. Емоційно-ціннісний – ціннісне ставлення до власної статі й поваги до іншої; усвідомлення рівних
можливостей для осіб обох статей; спрямованість на загальнолюдські цінності; орієнтація на партнерські взаємини.
3. Поведінковий – реалізація поведінки на засадах егалітарної взаємодії та гендерної рівності;
відсутність/наявність у поведінці проявів зневаги до представників протилежної статі; самоорганізація і
саморегуляція поведінки, толерантність, прагнення до реалізації власних здібностей, включення в нетипові для статі
види діяльності; вияв поваги, тактовності, орієнтація на загальнолюдські цінності, а не на статевотипізовані якості.
Отже, здійснений науковий пошук засвідчив, що сутність та критерії гендерної вихованості молодших
школярів зумовлені метою та завданнями гендерного виховання.
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ЕТНОФЕСТИВАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ІДЕЙ

Павлусяк О. Л., здобувач вищої освіти
Тюска В. Б., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним з найвиразніших процесів буття і розвитку етносів сучасної України є бурхливий розвиток
етнофестивального простору, що слугує підґрунтям етнофестивального процесу. Як стверджують М. Рутинський та
О. Стецюк, існує «тісний зв‘язок між соціальною та культурологічною функцією етнофестивалю. У сучасному світі
міжнародний етнофестивальний рух виступає основною рушійною силою «зближення культур», тобто культурного
взаємопроникнення, взаємозбагачення, поширення на планеті культурних інновацій, пізнання, вивчення й
збереження світової історико-культурної спадщини» [4, c. 7].
Україна володіє величезним природно-рекреаційним та історико-культурним потенціалом і спроможна
забезпечити потужний розвиток етнофестивального простору. Українська нація є достатньо консолідованою, і її
традиційна культура повинна становити значний сегмент національного туристичного продукту на ринку
міжнародного і внутрішнього фестивального туризму .
Етнофестивалі презентують фольклорне багатство, побут і звичаї, культурні цінності, духовну й
матеріальну спадщину різних народів або одного народу чи етнічної групи. Їх поділяють на три типи:
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1) етнічні (фольклорні)фестивалі – відбуваються у формі демонстрування культурного надбання народів.
Наприклад: Міжнародний гуцульський фестиваль, Міжнародні бойківські фестини, «Бойківська ватра», «Лемківська
ватра», «Коломийка», «На Синевир трембіти кличуть», «Гуцульська бриндзя», «Поліське літо з фольклором»;
2) традиційні фестивалі та свята – відбуваються традиційно і є автентичними звичаями певного народу,
наприклад, Сорочинський ярмарок, «Проводи тваринників на полонини», «Обжинки», святкування Купала чи
обрядодійства Різдвяного циклу;
3) етнокультурні фестивалі – поєднують презентації автентичної й сучасної культури етнічної спільноти
або декількох спільнот (наприклад, «Країна мрій» у Києві чи фестиваль національних культур «Букова віть» у
Чернівцях) [1, с. 73].
Продуктивним механізмом організації, відродження, збереження та популяризації етнокультурної спадщини
українські етнологи вважають регулярне проведення в регіоні різнопланових фольклорно-етнографічних фестивалів
і традиційних святкувань, як – от міжнародні гуцульські фестивалі – наймасовіші етнокультурні події в Українських
Карпатах. Географія цього щорічного дійства охоплює всю Гуцульщину. Перший Міжнародний гуцульський
фестиваль відбувся 27 вересня 1991 р. на полонині Запідок Верховинського району, що започаткував подальший
його розвиток.
Міжнародний Етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова» (2016 р. м. Львів) є однією з найбільш
очікуваних, вишуканих та нестандартних подій Львівщини, цього року відбуватиметься в дев’яте.
Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир», який відбувається під егідою Організацій фестивалів
фольклору і традиційних мистецтв (CIOFF), що діє при ЮНЕСКО, збирає у Львові колективи з багатьох країн світу
– не лише слов’янські з України, Чехії, Польщі та Македонії, а й із Франції (Мартініки), Ізраїлю (Палестинської
автономії), Індії, Мексики, Кіпру, Португалії, Індонезії, Бразилії, Іспанії. Експресивні танцювальні мініатюри
поєднуватимуть традиційний фольклор, давні храмові і жваві сучасні танці.
Найпоширенішим типом етнофестивалів є фольклорні фестивалі. У ХХІ ст. усі наймасштабніші міжнародні
фольклорні фестивалі відбуваються під егідою CIOFF (Міжнародна рада організацій фестивалів фольклору і
традиційних мистецтв, що діє при ЮНЕСКО). Згідно з визначенням CIOFF, «міжнародний фольклорний фестиваль є
одним із засобів збереження і пропагування нематеріальної культурної спадщини, в основному через такі її жанрові
форми вираження як музика, танці, ігри, обряди, звичаї, ремісничі ноу-хау та ін. Щоб слугувати цілям підтримки і
зміцнення культурної самобутності і різноманітності, фольклорний фестиваль повинен бути реалізований у
відповідному культурному контексті» [2, с. 3]. CIOFF вважає нематеріальну культурну спадщину основою
культурного розмаїття та гарантією сталого розвитку, що підкреслено в Рекомендації ЮНЕСКО про збереження
традиційної культури та фольклору 1989 р., в Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне розмаїття 2001 р. та у
Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини.
Міжнародні фестивалі фольклору проводяться згідно з народними традиціями своєї країни за безпосередньої
участі місцевих громад і об‘єднують народних митців і майстрів ремесел з різних країн. Міжнародний фольклорний
фестиваль, згідно з вимогами CIOFF, охоплює такі чотири елементи:
- різноманітні форми вираження традиційної культури (музика, спів, танці, костюми, звичаї, ремесла,
казки, страви традиційної кухні, обряди, ігри, традиційні інструменти та ін.);
- співучасники – художники, хореографи, музичні директори, етнологи, учителі, діти і молодь, члени
громадських комітетів фестивалю та інші особи;
- партнери – культурні і громадські об‘єднання, місцеві і регіональні народні фольклорні колективи,
місцеві, регіональні і національні народні майстри і художники, місцеві, регіональні та національні урядовці і
керівники культурних товариств, ремісничих гільдій, добровольці волонтери;
- діяльність – включення у фестивальну програму таких заходів, як вистави, виставки, конференції, ігри,
конкурси, зустрічі, візити, навчання, симпозіуми, демонстрації, паради, ярмарки, дегустації та ін. [3].
Етнофестивалі створюють атмосферу, сприятливу для налагодження емоційних контактів між людьми,
реалізації потреб у міжособистісному спілкуванні, самоідентифікації, трансляції етноспадщини від старшого
покоління до молоді. Як форма відпочинку етнофестивалі вирішують питання етнокультурного й світоглядноестетичного виховання, оскільки у форматі розваги населення долучається до музичної й етнічної культури.
Етнофестивальний рух – це широка гама подієвих етнокультурно-пізнавальних турів, які організовуються
для співучасті у велелюдних народних зібраннях етнографічно-мистецького характеру, занурення в автентичне
етнодуховне середовище корінного населення тієї чи іншої території, трансляції традиційної етнокультури від
покоління до покоління, участі у масових музично-анімаційних дійствах чи фан-супроводу виступів улюблених
музичних гуртів, відвідин національних свят і традиційних карнавалів, участі у традиційних ярмарках, спортивнорозважальних й фольклорно-туристичних дійствах.
З-поміж усіх інших видів етнофестивальний простір суттєво вирізняється насамперед метою — довести, що
місцевій громаді є що запропонувати унікального як пересічному гостеві, так і туристові з вибагливим смаком.
Завдяки місцевим фестивалям можна залучити в регіони додаткові потоки туристів. Зазвичай більшість сільських
етнофестин України збирають до 5 тисяч відвідувачів. Етнофестивалі більшого масштабу, залежно від ступеня
популярності, орієнтуються на туристичний потік від 10 до 25 тисяч гостей. Великомасштабні дійства, як – от
київський «Країна мрій», львівські «Парад вишиванок», «Етновир» і подібні до них, завдяки зусиллям організаторів,
успішним рекламним кампаніям і вдалому вибору часу і місця проведення, з року в рік зустрічають до 50 тисяч
відвідувачів.
Отже, аналіз розвитку сучасних етнофестивалів дає нам підстави вважати, що етнофестиваль, незалежно від
його географічного розташування, кількісного складу учасників, змістового наповнення, відображає своєрідність
національної культури, характерні традиції святкування конкретного народу.
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ВПЛИВ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ІГРИ НА РОЗВИТОК НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Панчук С. І., здобувач вищої освіти
Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Гра — провідний тип діяльності дитини дошкільного віку. Однак гра дає можливість такої орієнтації в
зовнішньому, зримо світі, яку ніяка інша діяльність дати не може. Всі типи діяльності дитини дошкільного віку, за
винятком самообслуговування, носять моделюючий характер. [1, с. 37].
У дитячій грі відбувається перенесення значення з одного предмета на інший (уявна ситуація), тому,
можливо, діти і вважають за краще неоформлені предмети, за якими не закріплено ніякої дії. Перенесення значень з
одного предмета на інший може обмежувати показу дії. Процес заміщення одного предмета іншим підпорядкований
правилу: заміщати предмет може тільки такий предмет, з яким можна відтворити хоча б малюнок дії.
В ігровій діяльності складаються сприятливі умови для розвитку інтелекту дитини, для переходу від
наочно-дієвого мислення до образного і до елементів словесно-логічного мислення. Саме в грі розвивається
здатність дитини створювати узагальнені типові образи, подумки перетворювати їх. [2, с. 23].
Чому гра настільки сприятливо впливає на розвиток психічних процесів дитини, засвоєння ним знань,
умінь? У психології встановлено, що внутрішні, розумові дії формуються на основі зовнішніх, матеріальних дій
шляхом їх поетапної зміни в психіці дитини. Ці закономірності проявляються не тільки в навчанні, але і в ігровій
діяльності. Але в грі поетапна відпрацювання розумових дій відбувається стихійно і неорганізовано: одні етапи
опускаються, інші поєднуються між собою, так що ефективність формування розумових дій виявляється різною.
Однак при відповідних методах педагогічного керівництва грою ця ефективність може бути підвищена.
Сюжетно-рольова гра — це образна гра за певним задумом дітей, який розкривається через
відповідні події (сюжет) і розігрування ролей. Психолого-педагогічні дослідження доводять, що сюжетно-рольова
гра не виникає у дитини спонтанно, а потребує цілеспрямованого формування з боку дорослих (Н.Михайленко,
Н. Короткова, С. Новосьолова). Російські вчені О.Смирнова та О.Гударева стверджують, що на ранніх етапах
свого становлення сюжетно-рольова гра не забезпечує у повній мірі формування моральності особистості і лише
розвинута форма ігрової діяльності сприяє усвідомленню дітьми смислів людських взаємин, формуванню
потребнісно-мотиваційної сфери і, як наслідок, формуванню системи цінностей.
Центральним компонентом гри є роль – спосіб поведінки людей у різноманітних ситуаціях, які
відповідають прийнятим у суспільстві нормам. Роль об'єднує всі сторони гри: у її реалізації знаходять своє втілення
сюжет (сфера соціальної дійсності) і зміст (основний момент діяльності дорослих і стосунків між ними, які
відображаються в іграх).
Дитина може взяти на себе виконання певної ролі, якщо відображена у сюжеті гри сфера дійсності вже
знайома їй, оскільки основним джерелом сюжетів ігор є дійсність, ознайомлення з якою є основною умовою її
виникнення. Уведення дитини в цю дійсність має відбуватися так, щоб у її центрі стала людина, її діяльність, а в
результаті цього ознайомлення виникало позитивне емоційне ставлення до діяльності.
У грі дитина приймає позицію іншої людини (часто - багатьох людей) і в межах одного сюжету бачить
ситуацію їх очима. Виконуючи, наприклад, роль мами, потім - дочки, вона розуміє важливість материнського
піклування і слухняності дітей. Завдяки цьому перед нею відкриваються правила поведінки і їх значення для
встановлення і підтримання позитивних стосунків з іншими людьми, відбувається усвідомлення необхідності
дотримання правил, тобто формується свідоме виконання їх.
Сюжетно-рольова гра допомагає дитині зрозуміти мотиви трудової діяльності дорослих, розкриває їх
суспільне значення. На перших порах у виборі ролі переважає її зовнішня привабливість, а в процесі гри
розкривається її значущість (дитина розуміє, що вихователь виховує, лікар лікує тощо). Старші дошкільники
опановують до 10-ти ролей, з яких 2-3 стають улюбленими.
Рольова поведінка регулюється правилами, що утворюють центральне ядро ролі, і без дотримання яких
гра не відбувається. Дитина діє не так, як їй захочеться, а так, як потрібно відповідно до її ролі та ігрової ситуації.
Виконуючи роль, вона стримує свої бажання, поступається ними, висловлює моральні оцінки.
Дотримання дитиною правил і свідоме ставлення до них свідчить, наскільки глибоко вона засвоїла
відображену у грі сферу соціальної дійсності. Роль надає правилам значущого змісту, актуалізує необхідність діяти
згідно з ними, створює можливості контролювання цього процесу. Недотримання правил руйнує гру. Діти краще
дотримуються правил у колективних іграх, оскільки їхня діяльність контролюється однолітками.
Отже, важлива роль гри у розвитку психічних процесів дитини пояснюється тим, що вона озброює дитину
доступними для нього способами активного відтворення, моделювання за допомогою зовнішніх, предметних дій
такого змісту, яке за інших умов було б недосяжним і не могло б бути по-справжньому освоєно.
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У процесі гри зароджуються і розвиваються нові види діяльності дошкільника. Саме в грі вперше
з’являються елементи навчання. Використання ігрових прийомів робить навчання в цьому віці відповідно до
природи дитини. Розвиток сучасної творчої дитини в сюжетно-рольовій грі як особистості передбачає максимальну
реалізацію нею своєї активності, самостійності, наочно-образного мислення, творчої ініціативи, прагнення обирати
на власний розсуд шляхи і засоби досягнення цілей, намірів, реалізувати свої власні потреби та інтереси.
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КРИТЕРІЇ ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пасічник Ю. В., здобувач вищої освіти
Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Оволодіння зв’язною діалогічною мовою – одне з пріоритетних завдань мовного розвитку дошкільників у
всіх вікових групах, зокрема у старшій групі. У дошкільному віці дитина опановує насамперед діалогічною мовою,
яка має свої особливості і яка являє собою особливо яскравий прояв комунікативної функції мови.
Визначення умінь діалогічного мовлення є однією з найважливіших складників становлення зв’язного
мовлення дошкільників. Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування навичок і умінь діалогу людини,
починаючи з дошкільного віку, набувають величезного значення в сучасному суспільстві. У той же час недостатня
розробленість проблеми виокремлення критеріїв щодо розвитку діалогу старшого дошкільника, а також епізодичний
характер роботи над діалогом у практиці масових дошкільних закладів, що зводиться до репродуктивного
відтворення дітьми діалогів, не дозволяє максимально повно й успішно розв’язувати це завдання [3, с.66].
Проблемі формування розвитку діалогу у процесі ігрової діяльності приділено велику увагу в дослідженнях
А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, В. Г. Захарченко, Н. І. Луцан, Г. В. Чулкова та ін.
Мета нашої статті – проаналізувати розвиток діалогу дитини старшого дошкільного віку і на основі цього
виокремити критерії, за якими можна визначити діалогічні вміння у мовленні дошкільника.
Діалог у старшому дошкільному віці є не просто освоєнням композиційної форми мовлення, а й важливою
складовою соціального мовлення, особистісного становлення дитини. Діалогічне спілкування потребує від дитини
не лише орієнтації на зміст повідомлення, на власні інтереси, а й урахування позиції партнера. Воно є важливою
складовою спільної діяльності: конструювання, малювання, колективних ігор тощо. Під час діалогічного мовлення
дитина цього віку вміє запитати, заперечити, обгрунтовувати думку, подякувати, вибачитися, розповісти про себе.
Для дитини цього віку характерним є сформоване прагнення до мовленнєвого самовираження.
Діалогічні вміння старших дошкільників варто розуміти як уміння дітей взаємодіяти між собою, вступати в
розмову, підтримувати й завершувати її відповідно до правил мовленнєвого етикету, доречно використовуючи
усталені мовні вирази; висловлюватися логічно, зв’язно; правильно структурно й інтонаційно оформлювати
мовлення.
Базовий компонент дошкільної освіти визначає одним із пріоритетних завдань мовленнєвого розвитку дітей
формування діалогічної компетенції:
ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на
запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає
відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних завдань;
дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно виявляє
власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його залежно від ситуації
спілкування [1, с. 23].
Діалогічні вміння ми розглядаємо в декількох аспектах, а саме: як фонетичні (сприяють кращому розумінню
одне одного під час діалогу, оскільки передбачають два взаємопов’язаних процеси: розвиток фонематичного слуху й
артикуляцію звуків), граматичні (відсутність спрямованості свідомості на форму виконання дії) , лексичні (багатства
лексичного запасу, вміння підібрати влучне слово), комунікативні ( передбачають вміння встановити контакт,
розпочати та підтримувати розмову, уважно слухати і правильно розуміти думку, виражену співрозмовником;
формулювати власне судження, правильно виражати його засобом мови; змінювати слідом за думками
співрозмовника тему мовленнєвої взаємодії; підтримувати певний емоційний тон; слухати своє мовлення, вносити
необхідні зміни) вміння.
Починаючи з п'ятого року життя, можна спостерігати диференційоване, залежно від ситуації і теми
висловлювання, використання мовних засобів. Так, висловлюючись про явища природи, діти в 3-7 разів частіше, ніж
при описі явищ суспільного життя, користуються прикметниками і прислівниками. У висловлюваннях з приводу
знайомих, зрозумілих явищ суспільного життя активізується в 2-2,5 рази вживання дієслів [3, с. 69].
Психологи розглядають процес діалогізування як складний психологічний акт, у якому основа утворення
висловлювань у співрозмовників неоднакова. Так, розпочинаючи діалог, його перший учасник оцінює комунікативні
можливості партнера, орієнтується в обстановці і на цій основі складає свою програму мовлення, актуалізує
мовленнєвий намір і тему. Другий мовець, сприйнявши мовленнєве висловлювання, аналізує його і продукує свою
репліку. Отже, перший співрозмовник повинен: повідомити інформацію, запросити до розмови партнера,
привернути увагу до певного об’єкта чи події, виявити емоції та ін. [2, с. 70].
Дитина старшого дошкільного віку вже може самостійно складати загадки-описи про предмети.
Ініціатива складання таких загадок належить батькам. Так, дорослий пропонує дитині відгадати, про що задумав:
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"Він дерев'яний, стоїть посередині кімнати, має чотири ніжки і прямокутну дошку. За ним обідають, п'ють чай. Що
це таке?. — А тепер ти задумай про якийсь предмет, все про нього розкажи, а я буду відгадувати"— звертається
дорослий до дитини.
Особливу увагу необхідно приділяти вмінням формулювати й задавати питання, будувати відповідь у
відповідності з почутим, доповнювати, виправляти співрозмовника, зіставляти свою точку зору з точкою зору інших
людей [2, с. 68].
Для старшого дошкільника найбільш ефективним є індивідуальне спілкування дитини з дорослим та
іншими дітьми на основі спільної діяльності.
Дуже важливо стимулювати дітей до коментування (супроводу мовою) своїх дій у предметній діяльності й
поступово вправляти в умінні планувати свою діяльність (проговорювати вголос свої наступні дії). У цьому віці
дітей привчають охоче вступати у спілкування з дорослими й однолітками. Вихователь більше приділяє уваги якості
відповіді дітей. Діти 5-6 років активно вступають у розмову, можуть брати участь у колективній розмові,
переказують казки й короткі розповіді, самостійно розповідають про іграшки [4, с. 67].
У дітей старшого дошкільного віку зв'язне мовлення досягає досить високого рівня. Під час спілкування
вони можуть давати точну, коротку або розгорнуту (залежно від ситуації) відповідь, зрозумілу для навколишніх
людей.
Старші дошкільники здатні брати активну участь у бесіді, висловлювати доречні репліки, вчасно реагувати
на чужі висловлювання, формулювати запитання. Характер діалогу дітей певною мірою залежить від змісту їхньої
спільної діяльності.
Численні дослідження Н. В. Гавриш доводять, що на шостому році життя дитина може бути
переконливою, послідовно й чітко складати описову та сюжетну розповідь на запропоновану тему, висловлювати
міркування, наводити аргументи [3, с. 48].
Можна виділити кілька груп діалогічних умінь:
1. Властиво мовні вміння:
- вміння вступати у спілкування (уміти і знати, коли і як можна почати розмову зі знайомою та незнайомою
людиною);
- вміння підтримувати й завершувати спілкування, слухати й чути співрозмовника, проявляти ініціативу у
спілкуванні, перепитувати;
- доказувати свою точку зору, виражати відношення до предметної розмови, викладати свою думку;
- приводити приклади, оцінювати, погоджуватися або заперечувати, запитувати, відповідати, висловлюватися
логічно, складно;
- вміння говорити виразно в нормальному темпі, користуватися інтонацією діалогу.
2. Уміння мовного етикету: огляд, знайомство, вітання, увага, запрошення, прохання, згода й відмова,
вибачення, скарга, співчуття, несхвалення, поздоровлення, подяка, прощання.
3. Уміння спілкуватися у парі, групі з 3-5 чоловік, колективі.
4. Уміння спілкуватися для планування спільних дій, досягнення результатів і їхнього обговорення, участь в
обговоренні певної теми.
5. Немовні (невербальні) уміння – доречне використання міміки та жестів.
У старших групах варто вчити відповідати на одне і теж саме питання по різному, коротко й поширено, а
також закріплювати вміння брати участь у загальній бесіді, уважно слухати співрозмовника, не перебивати його, не
відволікатися.
Слід заохочувати розмови з приводу речей, які не перебувають у полі зору дитини, змістовне мовне
спілкування дітей з приводу ігор, прочитаних книг, переглянутих кінофільмів.
На основі проаналізованої наукової літератури було визначено критерії і показники оцінювання рівнів
сформованості діалогічних умінь старших дошкільників у ігровій діяльності:
1) комунікативний критерій (на рівні встановлення контакту) з показниками:
● уміння вступати у спілкування, підтримувати й завершувати його;
● захоплювати й підтримувати ініціативу спілкування;
● враховувати компоненти ситуації спілкування;
● змістовність, різноманітність тематики під час діалогічного спілкування
2) мовленнєвий критерій (на рівні засвоєння та вживання мовленнєвих еталонів) з показниками:
● уміння висловлюватися логічно, зв’язно, самостійно, в нормальному темпі;
● різноманітність форм, мовних засобів, мовленнєвих еталонів, типів мовленнєвих висловлювань
3) структурний критерій (на рівні ведення діалогу) з показниками:
● уміння дотримуватися теми діалогу і швидко реагувати на хід бесіди, знаходити необхідні слова в різних
ситуаціях спілкування, перепитувати співрозмовника за необхідністю;
● ставити запитання та давати відповідь на запитання співрозмовника; дотримуватися правил ведення діалогу
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в розробці методики формування діалогічних умінь у різних
ситуаціях взаємодії однолітків.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАПОЛЕГЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Петрушенко І. В., здобувач вищої освіти
Петрук Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Національна стратегія розвитку освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, закони
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» спрямовують фахівців у галузі педагогіки на посилення уваги до
формування у дітей дошкільного віку оптимістичного світосприйняття, самосвідомості, рефлексивних рис,
ціннісного самоставлення, довіри до своїх можливостей, впевненості у собі, наполегливості як базових якостей
особистості.
Доцільність вивчення феномену наполегливості в дошкільному віці обумовлена появою таких новоутворень
свідомості особистості, як довільність поведінки, особистої свідомості, супідрядності мотивів, внутрішнього плану
дій та рефлексії. Сучасні теоретико-експериментальні праці акцентують увагу на різних аспектах виховання
наполегливості, а саме: механізмах формування цих процесів (І. Вайнер, В. Висоцький, Д. Ковач); специфіці
виникнення і розвитку наполегливості в різних видах діяльності – суспільній (Т. Маталіна) і навчальній (В.
Бутовська, О. Серебрякова, П. Чисхольм); впливі наполегливості на досягнення успіху в діяльності (Ф. Іващенко, О.
Нікітіна); наполегливості як соціально-психологічній характеристиці особистості (О. Папір, В. Ромек, Є. Смаглій).
Наполегливість − це прагнення постійно доводити почату справу до кінця; вміння тривало переслідувати
мету, не знижуючи енергії в боротьбі з труднощами; вміння продовжувати діяльність при небажанні нею займатися
або при виникненні іншої, більш цікавої діяльності; вміння проявити завзятість за нової ситуації [1].
Для вивчення прояву наполегливості у дітей дошкільного віку особливо важливими є положення психологів
про те, що насправді реально вікова періодизація кожної конкретної людини залежить від умов її розвитку, від
особливостей визрівання мозкових структур, що відповідають за розвиток, і для кожного віку існує своя специфічна
соціальна ситуація, свої провідні психічні функції та провідна діяльність. Дозрівання кори головного мозку має
велике значення не лише для становлення стриманості у прояві емоцій, що спостерігаються в цьому віці, але і для
контрольованості й осмислення поведінки. Кора має велике значення як організатор всієї діяльності нервової
системи і тому з її дозріванням створюються умови для удосконалення функції уваги [2 ].
Для нашого дослідження досить продуктивними є результати порівняльного аналізу динаміки наполегливості
у старших дошкільників, які представлені у роботі С. Поліщук: наполегливість займає особливе місце у становленні
волі у хлопчиків, зокрема в старшому дошкільному віці наполегливість корелює з 11 якостями (відповідальність,
організованість, сміливість, рішучість, дисциплінованість, активність, самостійність, старанність, витримка,
незалежність, стриманість) на сильному та помірному рівнях; у дівчаток рівнозначна за кількісним складом
кореляція на сильному та на слабкому рівнях. Спільними для обох статей на сильно-помірному рівнях зв’язку є
активність, дисциплінованість, відповідальність, рішучість, сміли- вість, самостійність, що свідчить про схожість
зовнішніх проявів наполегливості; суттєва відмінність спостерігається у зв’язках з якостями гальмівної
спрямованості: у хлопчиків витримка та стриманість займають «позицію парності» та місця частин проявів
взаємозв’язку з якостями комплексу; для дівчаток характерні ситуативні та епізодичні впливи цих якостей на
наполегливість. За результатами зрізів С. Поліщук робить висновок, що з віком найбільшої схожості зовнішніх
проявів наполегливості незалежно від статі є старший дошкільний вік [4, с. 64-70].
За даними Є. Ільїна, у старших дошкільників розвиненими є тридцять сім вольових якостей. Дитина може
проявити наполегливість у навчальній, трудовій діяльності, зокрема на фізкультурних заняттях, але тільки за
наявності інтересу. Дослідник звертає увагу на вольові дії старших дошкільників, які проявляються ними за
вказівкою дорослих [3, с. 170-173].
Головна умова успіху виховної роботи з виховання наполегливості – відповідність вимог
розумінню дитини старшого дошкільного віку, їх аргументованість та доцільність, зв'язок з інтересами дитини і
потребами життя. Необхідними є: дотримання чіткого режиму життя дітей удома та в дошкільному закладі; єдність
вимог дорослих до поведінки дитини в різних життєвих ситуаціях (зокрема, в період хвороби дитини чи під час
свят); чіткі пояснення дорослими мотивів власної поведінки та своїх вимог до дитини, що сприяє взаємній повазі
дитини й дорослого.
Отже, позитивну роль у вихованні наполегливості відіграють значимі цілі й усвідомлення відповідальності за
доручену справу, які віддзеркалюють цілеспрямованість дитини та її бажання брати участь у тій чи іншій діяльності,
досягати гарних результатів. Адже розвиток впевненості – це основа формування наполегливості. Для того, щоб
закінчувати, доводити справу до кінця і почувати впевненість у власних силах, у дитини повинні бути розвинена
воля, здатність переборювати труднощі. Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу
стверджувати, що дошкільний вік є найбільш сензитивним для виховання наполегливості.
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 7 КЛАСУ
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Пецкова І. В., здобувач вищої освіти
Грицай Н. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах реформування вітчизняної освіти та побудови Нової української школи важливим є прищеплення в
учнів інтересу до навчання, зацікавлення їх основами наук. Проте навчальні програми з природничих предметів
залишаються достатньо складними, що призводить до зниження пізнавального інтересу школярів. Уроки біології, які
покликані ознайомлювати дітей з різноманітністю життя в усіх його проявах, стають складними, нудними та
нецікавими. З огляду на це вважаємо за необхідне активізувати роботу щодо зацікавлення учнів навчальним матеріалом,
підвищення їхньої мотивації до пізнавальної діяльності, стимулювання пізнавального інтересу.
Проблему розвитку пізнавального інтересу школярів вивчали С. Величко, І. Вікторенко, Л. Вишневська,
Т. Головань, Н. Житєньова, В. Загривий, С. Захаров, І. Кузнецова, С. Шумигай, Г. Щукіна та ін.
У галузі методики викладання природничих дисциплін з проблеми формування пізнавального інтересу відомі
праці Н. Буринської, В. Корнєєва, М. Откаленка, Д. Трайтака та ін. Варто виокремити дисертаційне дослідження
Н. Постернак, присвячене стимулюванню пізнавального інтересу учнів до біології шляхом їх ознайомлення з науковопопулярною інформацією про лікарські рослини [1]. Проте проблема розвитку пізнавального інтересу учнів у 7 класі на
основі зоологічного матеріалу не була предметом спеціальних наукових пошуків.
Завдання пропонованого дослідження – проаналізувати різноманітність методів і методичних прийомів,
спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроці біології в 7 класі.
Для визначення рівня сформованості пізнавального інтересу учнів на уроках біології було проведення
педагогічний експеримент у Карпилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Клесівської селищної ради
Сарненського району Рівненської області. У дослідженні взяли участь учні двох сьомих класів (7-А – контрольний, 7-Б –
експериментальний). В експериментальне навчання було залучено семикласників експериментального (Е) класу, де
навчання проводилося за допомогою використання розроблених нами методичних рекомендацій, і контрольного (К), де
навчання здійснювали без застосування експериментальної методики.
На сьогодні практично кожний учитель біології застосовує в своїй практичній діяльності нетрадиційні форми
та методи навчання школярів, зокрема інтерактивні методи. Використання інтерактивних методів особливо важливо
використовувати у малокомплектних школах, де в класі дуже часто буває невелика кількість учнів, серед яких немає
того лідера у навчанні, за яким тягнувся б увесь клас. Тому вчителю дуже важко досягнути високих результатів. Для
заохочення учнів до навчання доводиться використовувати різноманітні форми навчання, які сприяли б розвитку усного
мовлення на уроці, спілкування між собою під час розв’язання певних проблем, можливості висловлювати свою думку і
т. д [1; 2]. Також є і другорядні прийоми, як-от:
- прийом новизни, що припускає включення в зміст навчального матеріалу цікавих фактів, відомостей та ін.
При цьому вчитель повинен постійно піклуватися про те, щоб не зводити свій виклад до простого переказу підручника, а
робити його жвавим, захоплюючим і глибоким за змістом, що збагачує і розширює знання школярів;
- прийом семантизації, в основі якого лежить стимулювання інтересу завдяки розкриттю смислового значення
слова, назви;
- прийом значущості матеріалу, за якого створюється установка на необхідність вивчення матеріалу з огляду на
його практичну значущість для учнів.
Особливо варто наголосити на важливості застосування основних прийомів розвитку пізнавальної діяльності,
що в свою чергу використовуються на етапі осмислення матеріалу, що вивчається: 1) Постановка проблемного питання,
створення проблемної ситуації тощо; 2) Дослідницький прийом. На основі проведених учнями дослідів і спостережень
пропонує самостійно розв’язати пізнавальну задачу, сформулювати висновок; 3) Евристичний прийом. Учитель,
спираючись в своєму питанні на знання учнів, спрямовує їх, за допомогою навідних запитань, знайти правильну
відповідь; 4) Прийом наукової суперечки. На уроці вчитель може цілеспрямовано створювати ситуацію суперечки,
особливу увагу надаючи умінням учнів доводити і обґрунтовувати свої думки [2].
Такі прийоми роботи вчителя викликають у школярів живий інтерес, створюють комфортний емоційний фон.
Вони сприяють активізації розумової діяльності учнів, розвитку логічного мислення, пізнавальній самостійності і у
результаті формуванню та розвитку пізнавального інтересу до біології.
Отже, після впровадження всіх запропонованих методів можна зробити висновок, що сприйняття учнями
матеріалу відбувається на достатньому рівні, просто деякі з них не в змозі пояснити своїми словами той матеріал, який
вивчався на попередньому уроці, деякі учні розгублені і не можуть навіть зрозуміти поданий матеріал, деякі ж, навпаки,
ставлять додаткові цікаві запитання, щоб детальніше ознайомитися з певною темою, проте, виконуючи всі перераховані
вище прийоми, підвищують пізнавальний інтерес до предмету на уроці загалом. Водночас пізнавальний інтерес,
зазнаючи індивідуальних змін і розвиваючись, сам впливає на розвиток навчально-пізнавальної діяльності школярів.
Сучасна освіта повинна бути побудована так, щоб кожний її етап було пронизано ідеєю формування
пізнавального інтересу в учнів до біології, взаємозалежності і взаємодії людини і природи.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Пілат Р.В. здобувач вищої освіти
Гудовсек О.А. кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної вихованості. Нині проблема
естетичного виховання особистості, формування її естетичної культури посідає одне з найважливіших завдань, які
стоять перед новою школою.
Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду
людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У звʼязку з цим важливого значення
набуває осмислення конкретних питань естетичного виховання і естетичної діяльності та базових теоретичних засад
формування естетичної культури особистості. Як відомо, молодший шкільний вік як початковий етап соціалізації
особистості потребує особливої уваги, адже саме на цьому етапі розвитку особистості дитини починає формуватися
ядро, база естетичної поведінки, естетичних почуттів і естетичних переконань, що дозволяють дитині орієнтуватися
й усвідомлювати правильність своїх дій.
Ететичне виховання – це система заходів, направлених на вироблення і вдосконалення в людині здатності
сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне і піднесене в житті і мистецтві [4].
Естетичне виховання є невід’ємною частиною гармонійного розвитку кожної дитини. Це педагогічна
діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. «Краса, –
могутній засіб виховання чутливості душі», – писав видатний український педагог Василь Олександрович
Сухомлинський. «Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без
захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі
відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить
розпізнавати зло і боротися з ним» [3, с. 231].
Найважливішими завданнями естетичного виховання молодших школярів є: навчити дітей розуміти
прекрасне з однієї сторони, жахливе з іншої, розвивати красу, а також здатність відчувати, правильне її розуміння в
навколишній дійсності, в природі, в суспільному житті, в труді і мистецтві, створювати красу в повсякденному житті
та навчальній діяльності.
У загальноосвітніх установах, школах, естетичне виховання є частиною навчально-виховного процесу,
ведеться у звʼязку з вивченням всіх навчальних предметів, протягом усього часу навчання.
Однією з особливостей естетичного виховання молодшого шкільного віку є така важлива подія, як перші
кроки дитини до школи. Вчитель для дитини стає беззаперечним авторитетом. Завдяки йому діти пізнають світ
краси. Погляди вчителя, його естетичні смаки, уподобання переймаються і дитиною.
Наступна особливість естетичного виховання в молодшому шкільному віці пов'язана зі змінами, що
відбуваються у сфері пізнавальних процесів школяра. Наприклад, формування естетичних ідеалів у дітей – це дуже
складний і тривалий процес. В ході виховання ідеалів, життєві відносини міняються. В окремих умовах під впливом
дорослих, товаришів, творів мистецтва, життєвих потрясінь ідеали можуть зазнавати докорінних змін. «Педагогічна
суть процесу формування естетичних ідеалів у дітей з урахуванням їх вікових особливостей полягає в тому, щоб з
самого початку, з раннього дитинства, формувати стійкі змістовні ідеальні уявлення про суспільство, про людину,
про стосунки між людьми, роблячи це в різноманітній, що змінюється на кожному етапі в новій і захоплюючій
формі», – зазначає у своїй роботі Б. Ліхачов [2, с.17].
З молодшого шкільного віку відбуваються зміни в мотиваційній сфері. Мотиви ставлення дітей до мистецтва,
краси дійсності усвідомлюються та диференціюються. Відчуття краси природи, оточуючих речей, людей створює в
свідомості дитини особливі емоційно-психічні стани, збуджує безпосередній інтерес до життя, загострює
допитливість, мислення, пам'ять.
Діти початкової школи живуть глибоко емоційним життям. Сильні емоційні переживання надовго
зберігаються в пам'яті, нерідко перетворюються в мотиви і стимули поведінки, полегшують процес вироблення
переконань, навичок і звичок поведінки.
Естетика поведінки не менш значимий чинник естетичного виховання. Тут істотний вплив на дітей надає
безпосередньо особистість вчителя. У його костюмі, зачісці проявляється естетичний смак, ставлення до моди, яке
не може не впливати на смаки школярів. Модний і в той же час діловий стиль в одязі, почуття міри в косметиці,
виборі прикрас допомагають формувати у дітей правильний погляд наспіввідношення зовнішнього і внутрішнього у
вигляді людини, виробляти у них морально-естетичний критерій гідності людини.
Найважливішим джерелом емоційного досвіду школярів є сімейні відносини. Сім'я має формуюче і
розвиваюче значення у вихованні дитини. Однак не всі сучасні сім'ї звертають належну увагу на естетичний
розвиток своїх дітей. У таких сім'ях досить рідко відбуваються розмови про красу природи, навколишніх предметів,
а про походи в театри, музеї, філармонію не може бути й мови. Вчитель повинен допомогти таким дітям, намагатися
заповнити недолік емоційного досвіду особливою турботою в класному колективі.
Одним з важливих джерел естетичного досвіду молодших школярів є позакласна і позашкільна робота. У ній
задовольняються актуальні потреби в спілкуванні, і відбувається творчий розвиток особистості. На позакласних
заходах діти мають великі можливості для самовиявлення. Вітчизняна школа має великий досвід з естетичного
виховання школярів у процесі позакласної та позашкільної діяльності.
Особлива роль у естетичному вихованні в початковій школі належить мистецтву. Залучення до нього не
лише підвищує художній потенціал дитини, а й мобілізує її духовні ресурси, сприяє виробленню естетичного смаку.
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Важливу роль у естетичному вихованні дітей у школі відіграє читання, образотворче мистецтво, спів та музика,
хореографія, театр, декоративно-прикладне мистецтво тощо [1, с.45].
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ

Погуляєва М. С., здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Загальновизнаним є положення, що розвиток науки і техніки, інформаційна революція, політичні та
соціально-економічні реформи кардинально змінюють не лише світову й національну економіку, але й суспільство
та спосіб влаштування сучасного світу в цілому. Нове суспільство, сформоване в результаті сучасних соціальних
змін, викликаних інституційними перетвореннями, пов'язане не тільки з технологічними інноваціями, але й з
людьми, їх особистісним зростанням та індивідуальною творчістю, досвідом і участю у формуванні знань. Окремі
дослідники (. П. Дракер, О. Лазаренко, Ф. Махлуп, В. Ратніков та ін.) позначають таку формацію терміном
"суспільство знань" (англ. knowledgesociety).
Установлено, що суспільство знань – це суспільство, джерелом розвитку якого є власна багатоманітність та
власні здібності. Знання перетворилося на предмет економічних, політичних і культурних інтересів настільки, що
може служити для визначення якісного стану суспільства, межі якого лише починають окреслюватися.
Характерними рисами суспільства знання та його ключовими цінностями є навчання для всіх упродовж усього
життя і розвиток різноманіття знань як цінності. Суспільство знання заохочує дотримання прав людини і передбачає,
наскільки це можливо, рівні можливості та універсальний доступ для всіх у створенні знань. У сучасному складному
світі стає необхідним продовження навчання впродовж усього життя, зокрема робиться основний акцент не стільки
на тих, хто вже володіє певними знаннями, а на тих людях, які намагаються опанувати новими знаннями,
використовуючи для цього не тільки формальну систему освіти, а й неформальне та спонтанне навчання; тому в
суспільстві знань увага зосереджується на вмінні "навчитися вчитися"[1].
Зміни, які сьогодні відбуваються у суспільстві знань, у першу чергу, позначаються на системі освіти,
напрямки та основні завдання якої спрямовані на підвищення кваліфікації та професіоналізму вчителя, тобто його
професійної компетентності. Проблемою дослідження професійної компетентності педагога займалися багато
вітчизняних учених, зокрема Л. Ващенко, М. Жалдак, І. Зязюн, О. Пометун та інші.
Компетентність – сукупність рис (характеристик) особистості, що дозволяють їй якісно виконувати
визначену діяльність, спрямовану на вирішення проблем (завдань) у певній галузі [3, с. 263].Більшість учених, як
вітчизняних, так і зарубіжних, сходяться на думці, що професійна компетентність педагога визначається
професійними знаннями і вміннями, ціннісними орієнтаціями, мотивами його діяльності, культурою, що виявляється
у мові, стилі спілкування; загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу; а також
володінням методикою викладання предмету, здатністю взаємодіяти з учнями; розвиненими професійно значущими
особистими якостями. Відсутність хоча б одного з цих компонентів руйнує всю систему і зменшує ефективність
діяльності педагога [2, с.13].
Під професійною компетентністю учителя розуміється сукупність професійних і особистісних якостей,
необхідних для успішної педагогічної діяльності. Професійно компетентним можна назвати того вчителя, який на
високому рівні здійснює педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, досягає стабільно високих результатів у
навчанні та вихованні учнів. Специфіка педагогічної діяльності вимагає від учителя оволодіння системою
загальнокультурних і загальнонаукових, спеціальних, психолого-педагогічних знань.
Своєрідність педагогічної діяльності робить неприпустимим наявність лише вузькоспеціальної
компетентності, професіоналізм учителя визначається поєднанням всіх видів професійної компетентності.
Ефективна педагогічна взаємодія, встановлення міжособистісних відносин з ними можливі лише в результаті
розвитку у вчителя широкого кругозору, загальної ерудиції, компетентності у різних сферах соціальної, культурної,
наукової, технічної інформації, на основі якої і формується творча, духовно багата особистість педагога. Разом із
тим, професіоналізм і педагогічну майстерність викладача визначають глибиною його знань у сфері викладання
предметної галузі. Учителю з високопрофесійними якостями необхідно самостійно й ефективно вирішувати
педагогічні завдання, опираючись на теоретичні знання та практичне їх застосування.
Таким чином, під компетентністю вчителя слід розуміти поєднання теоретичних знань та практичної
готовності до здійснення професійної діяльності. Практична готовність вчителя до самоорганізації діяльності, яка
складається з уміння планувати діяльність, правильно розподіляти час і знаходити оптимальні способи її організації,
вмінь самоконтролю, самоаналізу і самооцінки її результатів, становлять основу його професійної компетентності.
Розвиток професійної компетентності – це розвиток творчої індивідуальності, формування сприйнятливості до
педагогічних інновацій, здібностей адаптуватися до змін у педагогічному середовищі. Від професійного рівня
педагога безпосередньо залежить соціально-економічний і духовний розвиток суспільства у майбутньому.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У
СІМ’Ї

Поліщук Н. І., здобувач вищої освіти
Петрук Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Для сучасного суспільства проблеми гуманістичного розвитку особливо актуальні. Загальнокультурна криза,
яка спостерігається в Україні і в усьому світі, однією з причин має величезний потік часто бездуховної і аморальної
інформації, що обрушується на дітей і молодь, дає спотворене уявлення про загальнолюдську мораль. Зміни в
суспільстві неоднозначно позначилися на його духовному кліматі, що засвідчує прогресуючий гуманістичний
занепад значної частини людської спільноти, а факти розростання деструктивних явищ додають актуальність
проблемі гуманістичного відродження нації. Сім'ї належить щонайперша роль у гуманістичному виховані дітей
дошкільного віку. Найактивніший вплив сім'я здійснює на розвиток духовної культури, на соціальну спрямованість
особистості, мотиви її поведінки [1].
Серед завдань сімейного виховання виокремлюють: виховання фізично і морально здорової дитини,
забезпечення необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу);
створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її
самореалізації; засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими
людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, честі,
людяності, здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до слабших і людей похилого віку; залучення дітей
до чарівного світу знань; виховання прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; включення дитини до спільної з дорослими діяльності, розвиток творчої працелюбності, спрямування її зусиль на турботу про навколишнє
середовище; виховання дітей цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин;
формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти красиве і потворне в мистецтві і житті, поважати
прекрасне у вчинках людей; забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності; забезпечення духовної
єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до
народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості. Якщо
проаналізувати і співставити ці завдання з сутнісними характеристиками гуманістичного виховання, які вона мала в
різні історичні періоди, то ми побачимо багато спільного [2, с.3].
На основі аналізу теоретичних джерел і виявлення особливостей гуманної поведінки дітей у перебігу
констатувального етапу педагогічного експерименту було виокремлено педагогічні умови, що сприяють
ефективному гуманістичному вихованню дітей старшого дошкільного віку у сім'ї, а саме:
- організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних засадах
гуманістичного виховання;
- забезпечення взаємодії дошкільного закладу і сім'ї щодо виховання гуманної поведінки дітей;
- збагачення досвіду гуманістичного виховання батьків та залучення їх до активної участі в організації
життєдіяльності дітей у дошкільному закладі.
В обґрунтуванні педагогічних умов, змісту та технологій виховання гуманної поведінки старших
дошкільників у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї ми послуговувалися концепцією
гуманістичного виховання дітей старшого дошкільного віку (Т. І. Поніманська).
Для реалізації першої педагогічної умови, нами була організована робота з дітьми, яка будувалась
індивідуально-диференційовано (за рівнями) і колективно (зі всією групою). Ми поставили завдання розширювати і
збагачувати уявлення про гуманізм, позитивні тенденції в поведінці, надавати умови для самостійної творчої
реалізації емпатійних переживань в реальному житті.
Для реалізації другої педагогічної умови ми забезпечили взаємодію ДНЗ і сім’ї у процесі

гуманістичного виховання дошкільників. Суть цієї взаємодії вихователя та сім'ї полягала в тому, що
обидві сторони повинні бути зацікавлені у вивченні дитини, розкритті та формуванню гуманної поведінки дітей. В
основі такої взаємодії лежали принципи взаємної довіри і поваги, взаємної підтримки і допомоги, терпіння і
терпимості по відношенню один до одного. Це допомагало вихователеляи і батькам об'єднати свої зусилля у
створенні умов для гуманістичного виховання.
Для реалізації третьої педагогічної умови нами було проведено гра – змагання «Добрі серця», метою якого
було удосконалення знать дітей і батьків про моральні цінності, розвинути кмітливість, увагу, вміння взаємодіяти
дітей з батьками і батьків з дітьми, виховувати взаємоповагу і взаємопідтримку.
Отже, різні види робіт, які використовувались на формувальному етапі дослідження, допомогли
удосконалити знання дітей та батьків про особливості гуманної поведінки. Вони допомогли кращому усвідомленню
батьків про роль сім’ї у процесі гуманістичного виховання.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Поліщук О. П., здобувач ступеня PhD
Павелків Р. В., доктор психологічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному
вихованню. Педагогічна наука розглядає проблему морального виховання як одну з провідних, адже те, як людина
визначає цінності, усвідомлює свою сутність, істотно впливає на всю її життєдіяльність. У всі віки люди високо
цінували моральну вихованість. Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному
суспільстві, змушують нас думати про майбутнє України, про її молодь. У Законі України «Про освіту» метою
освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу
народу [3].
Моральне виховання виступає основним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості.
Морально-духовні цінності особистості є її найбільшим надбанням. Тому й цінувати людину необхідно передусім за
рівнем сформованості моральних цінностей. Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті
формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів,
норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності. Завданнями морального виховання завжди були виховання
доброти, чуйності, готовності допомогти будь-якій людині у біді, здатність співчувати. У моральному вихованні слід
спиратися на гуманістичну ідею про те, що людині від природи притаманне прагнення до добра, правди і краси.
Виховання учнів має забезпечити формування в них системи моральних цінностей.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема виховання моральних цінностей в учнів досліджувалася
різними авторами. Так у ряді наукових робіт відображено важливі аспекти означеної проблеми: загальнотеоретичні
засади морального виховання молодших школярів викладені у працях Я. Коменського, А. Макаренка,
В. Сухомлинського; психологічні аспекти морального виховання розкриті у працях І. Беха, О. Бодальова,
М. Боришевського, О. Киричука, Г. Костюка, Е. Помиткіна; сутність та структура етично-моральних цінностей у
сучасній вітчизняній системі виховання обґрунтовані в роботах Т. Аболіної, О. Вишневського, Е. Корнієнко,
М. Красовицького, О. Сухомлинської. Питання формування та діагностики моральних цінностей молодших
школярів присвячені роботи Г. Ващенка, Т. Дем’янюк, В. Шадрикова та ін.
Важливим фактором, що зумовлює становлення і розвиток моральних цінностей є виховання. На думку
Б. Братуся, виховання моральних цінностей особистості має здійснюватися з одного боку – від нестійких,
епізодичних ставлень до стійких, усвідомлених ціннісно-смислових орієнтацій; з іншого – від спрямованості на
вигоду, благо для себе до формування загальнолюдських уявлень, смислової ідентифікації зі світом [2]. Виховання
моральних цінностей є складовою частиною морального виховання, яке в свою чергу, є частиною єдиного і цілісного
процесу виховання. При вихованні моральних почуттів, які пізніше повинні перерости у стійкі моральні цінності,
необхідно враховувати обмеженість морального досвіду молодших школярів.
Для формування моральних цінностей особистості молодшого школяра, – стверджує І. Артюхова,
необхідні: єдність і взаємозв’язок різних сторін духовного розвитку; повсякденна орієнтація та розвиток творчого
потенціалу кожної дитини; розширення і поглиблення діяльності учнів; розвиток інтелекту, почуттів, волі [1, c. 13].
Першочергову роль у процесі формування моральних цінностей молодших школярів відіграють сім’я та
школа. Першим виховним середовищем де моральні якості закладені в дитині від народження‚ де передається
духовне багатство‚ культурні традиції, формуються моральні цінності, стає сім’я. Саме в родині закладається
духовно-моральний фундамент.
Шлях добра, моральної та духовної активності дитини продовжується у шкільні роки. Початкова школа є
найсприятливішим періодом у формуванні духовного багатства особистості. Саме в цьому віці дитина має
оптимальний рівень розвитку інтелектуальної, емоційної, діяльнісно-практичної сфер особистості. Високий темп
розвитку учнів початкових класів дає можливість вчителям використовувати кожний етап своєї роботи не тільки для
того, щоб давати дітям знання, а й для того, щоб виховувати всебічно розвинених особистостей і добрих громадян
своєї Батьківщини. В. Сухомлинський зазначав, що “роки навчання в початкових класах є цілим періодом
морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, який буде реальною справою лише за умови, що
дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра” [5, c. 123]. Завдання
вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина
переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить
добро для них. Це – азбука морального виховання. Особистість лише тоді починає набувати стійких моральних
якостей, коли цьому сприяють і об’єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вона
виконує. Спілкування у діяльності і через спільну діяльність впливає на моральне обличчя дитини, збагачує її
моральний досвід, задовольняє потребу у самоствердженні. Громадська активність дитини забезпечується, на думку
А. С. Макаренка, тим, що дитина виконує різні соціальні функції: організатори (лідера) і виконавця [4]. У такій
ситуації відбувається активний процес усвідомлення моральних обов’язків і відповідальності перед колективом та
відповідних цьому установок і мотивів діяльності й поведінки. Педагогічний зміст роботи з виховання моральних
цінностей молодшого школяра полягає в тому, щоб допомагати йому просуватися від елементарних навичок
поведінки до більш високого рівня, де потрібно самостійність ухвалення рішення і моральний вибір.
Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити, що формування моральних цінностей у молодших школярів
базується на необхідності допомогти дитині повноцінно ввійти в існуючий навколо неї світ, не втрачаючи при цьому
своєї індивідуальності, свого власного неповторного світу. А його потрібно шукати у своїх соціальних,
психологічних і культурних особливостях. У вихованні моральних цінностей молодших школярів найголовнішим є
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формування ідейної серцевини особистості: громадянських поглядів, переконань, почуттів, поведінки, єдності слова
і діла. В процесі виховання моральних цінностей необхідно пам’ятати про те, що психічний і духовний розвиток
особистості проявляється і вдосконалюється лише в діяльності, яка має різний зміст, різний характер і різні цілі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ
МЕТОДІВ ПРОЕКТІВ

Полюхович Ю. В., здобувач вищої освіти
Кирилецька Г. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
На сьогоднішній день у зв’язку зі станом парадигми особистісно зорієнтованої освіти метод проектів
переживає друге народження як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, що прияють становленню
особистості учня як суб’єкта діяльності, доповнюють соціальні відносини та значно урізноманітнюють виховний
процес у загальній освіті.
Необхідно зазначити, що результати виконання проектів повинні бути значущими для учнів: якщо це
теоретична проблема, то конкретне її рішення; якщо практична - конкретний результат, готовий до впровадження.
Основними характеристиками освітнього проекту з математики є:
 Цілеспрямованість.
 Ефективність: провідною умовою є вільний вибір та пізнавальні потреби учня.
 Кожний етап та результат освітнього проекту ретельно планується.
 Має певне інтелектуальне, евристичне, творче навантаження.
 Індивідуальність проекту підкріплюється не тільки свободою вибору теми, але й індивідуальним підходом
вчителя.
 Варіативність: освітні проекти учнів розрізняють за складністю, змістом, цілями, методами та засобами дій,
формами презентації.
Єдиної точки зору на те, як повинна бути організована робота над проектом – індивідуально або у групі, не
існує. Один з найвідоміших сучасних дослідників навчальних проектів Є. С. Полат, вважає, що метод проектів
ефективний лише у поєднанні з «технологією роботи у групах співпраці».
Для того, щоб зацікавити учнів у проектнвй позаурочнійй діяльності, керівнику проекту необхідно знати що:
найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту є їхня зацікавленість та високий ступінь інтересу;
вирішальну роль відіграє тематика проекту, яку мають обирати самі діти свою роль у проектній діяльності учні
визначають самостійно, без розподілу вчителя;
Методи організації та реалізації проектної діяльності мають бути такими, що активізують творче мислення та
допомагають виробляти вміння вирішувати проблеми, створенню ідеального образу та вираженню його в реальному
кінцевому продукті.
Використання методу проектів як засобу формування компетентності продуктивної творчої діяльності при
вивченні математики потребує розробки комплексу педагогічних умов спільної діяльності учня та вчителя, що
дозволяє підвищити ефективність педагогічного процесу.
Завдання вчителя:
1. Прогнозування розвитку особистості.
2. Створення цілісної ситуації розвитку особистості.
3. Актуалізація внутрішніх сил саморозвитку, самовизначення та становлення учнів.
4. Забезпечення умов для потреби особистісних якостей учнів.
5. Обгрунтування конкретних напрямків самовдосконалення особистості.
6. Координація педагогічно доцільної діяльності в процесі самостійної пізнавальної діяльності та
самовизначення учня.
Таким чином, вчитель проектує особистісний розвиток учня та можливі його досягнення, а також
вдосконалює власні педагогічні уміння. Однією з провідних умов формування компетентності продуктивної творчої
діяльності на основі методу проектів є створення ситуації успіху, що сприятиме повноцінному розкриттю потенціалу
учнів та бажанню до подальшої діяльності для здобуття математичної освіти. Важливим є формування освітнього
середовища, в якому відбувається розвиток особистості, її самореалізація та самовизначення.
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Почтарук О. О., здобувач вищої освіти
Косарєва О. І., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасні психолого-педагогічні дослідження (Н.А.Коротковой, Л. Л. Венгер, Е.В. Зворигіна, Г.О.
Люблінської) виходять з необхідності вивчати особистісний розвиток дитини в його тісній взаємодії з дорослим.
Особливе місце при вивченні цих відносин відводиться сюжетно-рольовій грі, оскільки ігрова діяльність розуміється
як обов'язкова складова особистісного розвитку. При цьому гра розглядається як інтегративна діяльність дитини, в
якої дії в уявному плані нерозривно пов'язані із спілкуванням, спрямованим на їх організацію та здійснення.
Необхідно враховувати той факт, що основним критерієм сюжетно-рольової гри є наявність уявної ситуації, де
реалізується не тільки ігровий задум, формуються адекватні способи взаємодії, але виявляються здібності різного
характеру і спрямування [5].
Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дитини дошкільного віку має найкращі можливості для
соціально - особистісного розвитку дошкільника. Її вплив на формування ціннісних орієнтацій дошкільника полягає
у тому, що завдяки ігровому наслідуванню і рольовому перевтіленню дитина знайомиться з нормами і моделями
людської діяльності та взаємовідносин, які стають зразками для її власної поведінки, а згодом і формування у неї
ціннісних орієнтацій.
Ціннісні орієнтації є головним критерієм у відношенні дитини до навколишнього світу. Вони визначають
соціальну взаємодію дітей, узгодження їх інтересів, вимог, регулюють поведінку, визначаючи майбутнє життя
особистості в суспільстві. Тому структура ціннісних орієнтацій особистості і виявлення шляхів для їхнього розвитку
та формування виступають об'єктом психолого-педагогічного аналізу. Тим більше це важливо для визначення
системи цінностей в нових соціальних умовах, що дозволить виділити структуру життєвих установок і на їх основі
визначити шляхи формування ціннісних орієнтацій, необхідних для гармонійного розвитку особистості дитини в
наші дні.
Ціннісні орієнтації пропонують дитині вибір між добром і злом, який вона робить не в силу необхідності, а в
силу свого особистісного розуміння цієї необхідності. Саме свобода вибору являється основою ціннісних
орієнтацій. Саме ціннісні орієнтації виступають регулятором поведінки дитини навіть тоді, коли за нею ніхто не
слідкує. Вони визначаються свідомістю і підсвідомістю, формуються в ході набуття особистого досвіду. В
сформованому стані вони представляють індивідуальну ієрархічну сукупність цінностей, які визначають
спрямованість особистості та вибірковість її поведінки.
Становлення ціннісної складової відіграє важливу роль у формуванні життєвої компетентності дошкільника і
полягає в опануванні духовно-моральними нормами та принципами. Дитина поступово усвідомлює необхідність
керуватися загальнолюдськими цінностями у власній поведінці та спілкуванні, стає здатною до гуманної поведінки у
суспільстві, поводитися адекватно, доцільно і конструктивно. У результаті виявляється її спрямованість на те, що
відбуваються в довкіллі, критично ставитись до дій оточуючих і власних, нести відповідальність за свої вчинки.
Відтак, дослідниця Т. Поніманська, яка вказує на важливість формування людяності у дитини дошкільного
віку в процесі формування її життєвої компетентності, підкреслює значення самостійного регулювання поведінки
людини на основі гуманістичних цінностей. Вона зазначає, що насправді моральною можна вважати не ту людину,
яка знає, що чинить морально, а ту, яка не може діяти інакше, незважаючи на наявність винагороди за це [2].
Про розвиток особистісно-ціннісної складової в дошкільному віці буде свідчити не лише сформованість у
дитини певних знань. Важливого значення набуває опанування нею вміннями та навичками використання на
практиці морально-етичних норм та правил. Першим етапом втілення цих навичок у життя стає рольова гра [4].
Сюжетно-рольова гра сприяє розвитку рефлексії як здатності співвідносити свої дії, мотиви, вчинки з
загальнолюдськими цінностями. Сюжетно-рольові ігри створюють самі діти за допомогою керівництва вихователя.
Їх різновидом є ігри драматизації та будівельні. В сюжетно-рольовій грі засобом зображення виступають ролі та
ігрові дії. За своїм характером вони частіше всього бувають наслідувальними, близькими до реальних. Вихователь,
керуючи цим видом ігор, повинен направляти гру, не порушуючи її, зберігати творчий характер ігрової діяльності
дітей, безпосередність переживань, віру в правду гри. Лише це дасть у подальшому дитині змогу самостійно
користуватися набутими цінностями та навичками не лише у ігрових ситуаціях але і в реальному житті.
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ВИХОВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРАХ З НАРОДНИМИ ІГРАШКАМИ
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Дитина пізнає навколишній світ за допомогою розуму і органів чуття. Оскільки маленькі діти ще не здатні до
абстрактного мислення, їх знайомство з предметами відбувається безпосередньо (подивитися, помацати, послухати,
як дзвенить, спробувати на смак). Так розвиваються відчуття і сприйняття, що дуже важливо для становлення
інтелекту малюка. Дорослі, враховуючи особливості цього вікового періоду, здійснюють сенсорне виховання дітей
через дидактичні ігри.
Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні
властивості предметів: її форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового
розвитку. Чуттєве пізнання має виключне важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим
періодом формування і вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про оточуючий світ.
Наприклад, М. Монтессорі вбачала у сенсорному вихованні неабиякі можливості щодо підготовки дитини до
повноцінного життя у природному і соціальному середовищах.
Протягом дошкільного дитинства сенсорна культура складається у взаємозв’язку з розвитком мови і
мислення. Сприймання є основою, яка живить мислення чуттєвим матеріалом. Мислення також сприяє розвитку
сприймання, збагачує його. Відчуття і сприймання носять не пасивний характер, це – особливі дії аналізаторів,
спрямовані на обстеження предмета, його якостей і властивостей.
Розумовому та сенсорному вихованню дітей особливо сприяють дидактичні (навчальні) іграшки.
Використовуючи їх, дошкільники вчаться розпізнавати, розрізняти, називати форму, розмір, колір предметів,
ознайомлюються з кількісними співвідношеннями, числом, цифрою, з просторовими поняттями.[3]
У дошкільному віці необхідно постійно проводити з дитиною роботу по зміцненню сенсорного сприйняття,
оскільки цей елемент має великий вплив на вдосконалення уяви, мовлення, мислення та естетичного виховання.
Існує кілька різновидів сенсорного сприйняття, кожен з яких освоюється дитиною послідовно, з опорою на
отриманий раніше досвід.
Різноманітні іграшки (конусні башточки, кольорові мисочки, кульки, різноманітні мозаїки тощо) покликані
допомагати сенсорному розвитку дитини. Розбірні іграшки, конструктори формують у дошкільників здатність до
аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації. Ігри з образними іграшками розширюють й уточнюють
уявлення дитини про навколишній світ, розвивають мислення, уяву, мовлення, збагачують словниковий запас.[5]
Використання технічної іграшки розвиває її конструкційні здібності, формує інтерес до техніки, створює
передумови для технічної винахідливості, творчості. Використовуючи в іграх будівельний матеріал, діти
ознайомлюються з об'ємними геометричними тілами, у них розвиваються уявлення про форму, розмір, напрямок,
положення, протяжність тощо. Іграшки допомагають засвоювати через ігрові ситуації правила і норми поведінки і
взаємодії людей.
Використання народної іграшки у вихованні сприяє прилученню дитини до духовного, естетичного,
побутового досвіду народу. Ігри з дидактичними іграшками вчать дотримуватися правил гри, виховують терплячість
і посидючість, прагнення досягти успіху завдяки власним знанням і вмінням. Художньо оформлена іграшка збуджує
у дитини естетичні почуття і переживання, формує естетичний смак. Цікаві за змістом і формою іграшки позитивно
діють на психічний стан дитини, світосприймання, активізують життєвий тонус, що впливає на її здоров'я і фізичний
розвиток. Ігри з м'ячем, брязкальцями, кеглями та іншими предметами розвивають точність рухів, координацію,
спритність, влучність, витримку.
В Законі України про дошкільну освіту [1] вказано, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання у
дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля. Як визначено в Коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в
Україні [2], іграшка є засобом формування світосприймання. Дитина сприймає іграшку як образ предмета реального
чи казкового світу, партнера, товариша. Розуміє її зовнішні особливості та інші характеристики як втілення
художньої, технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-ігрового середовища та передумова
розвитку гри.
Використання народної іграшки у вихованні сприяє прилученню дитини до духовного, естетичного,
побутового досвіду народу.[4]
З початком дошкільного віку дитини завдання сенсорного розвитку істотно ускладнюються, що пов’язано із
загальним психофізичним розвиток.
Отже особливо добре діти засвоюють відомості про оточуючі їх предмети, явища, коли вони мають змогу не
тільки їх спостерігати, але й активно діяти. В процесі цієї діяльності у дітей формується цілеспрямованість,
активність і деяка планомірність дій. Таким чином, роль дидактичних ігор і занять в розумовому виховання дітей
безсумнівна.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «УМІННЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІТЕРАТУРІ
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Формування артистичних умінь у дітей молодшого шкільного віку, дає можливість вчителю поліпшити
процес навчання і підвищити його ефективність.
Однак, розгляд артистичних умінь молодших школярів неможливий без уточнення змісту понять «уміння»,
яким було присвячено праці багатьох науковців.
Під уміннями вони розуміють здатність виконувати дію у відповідності з цілями і обставинами, в яких
людині слід орієнтуватися (А. Боброва, А. Усова) [8], володіння способами (прийомами, діями) застосування
засвоюваних знань на практиці (І. Харламов) [9], сукупність прийомів і способів (Т. Ільїна), успішне виконання дії
або більш складної діяльності з вибором і застосуванням правильних прийомів роботи й з урахуванням певних умов
(Н. Левітов) [4].
Уміння — це заснована на знаннях і навичках готовність особистості успішно виконувати певну діяльність.
Уміння являють собою свідомо контрольовані частини діяльності, щонайменше в головних проміжних пунктах і
кінцевій меті.
Подібну думку висловлює і Б. Ломов. Він розглядає уміння як складне психічне утворення, до складу якого
входять система навичок певного виду діяльності та система наявних у особистості знань [6].
Існування значної кількості видів діяльності зумовлює виникнення відповідної кількості вмінь. Ці вміння
мають як спільні риси (те, що необхідно для будь-якого виду діяльності: уміння бути уважним, планувати та
контролювати діяльність тощо), так і відмінні особливості, що зумовлюються змістом того чи іншого виду
діяльності.
Діяльність складається з різноманітних дій, тому й уміння її виконувати складається з низки окремих умінь.
Чим складнішою є діяльність, чим досконалішими є механізми та пристрої, якими необхідно керувати, тим більшою
майстерністю повинні характеризуватися вміння особистості.
Уміння утворюються в результаті узгодження навичок, їх об’єднання в системи за допомогою дій, що
знаходяться під свідомим контролем. Через регуляцію таких дій здійснюється оптимальне управління вміннями.
Воно полягає в тому, щоб забезпечити безпомилковість і гнучкість виконання дій, тобто одержання в результаті
надійного підсумку дії. Сама дія в структурі вміння контролюється за її метою.
Так, учні першого класу при навчанні письму виконують дії, пов’язані з написанням окремих елементів букв.
При цьому навички тримання ручку в руці і виконання елементарних рухів рукою відбувається, як правило,
автоматично. Головне в управлінні вміннями полягає в тому, щоб забезпечити безпомилковість кожної дії, її
достатню гнучкість. Це означає практичне виключення низької якості роботи, мінливість і можливість
пристосування системи навичок до умов діяльності, які змінюються час від часу, із збереженням позитивних
результатів роботи.
Уміння опираються на активну інтелектуальну діяльність і обов’язково включають в себе процеси мислення.
Значна кількість педагогів, психологів уміння представлені як результат володіння пізнавальною діяльністю,
який виражається у готовності (чи здатності) виконувати дію. Також треба зазначити, що у визначенні суті уміння у
більшості робіт наголошується на тому, що від наявності уміння залежить успіх виконання тієї чи іншої дії.
Дослідників Ю. Бабанський, Т. Ільїна, А. Смірнов, Н. Тализіна поділяють уміння на спеціальні (або
специфічні) і загальні (загальнонавчальні). Спеціальні або предметні уміння формуються на матеріалі конкретного
предмету (І. Лернер) [5]. Під загальними уміннями розуміють ті навчальні вміння і навички, основу яких складають
знання про способи діяльності в рамках, властивих процесу вивчення декількох навчальних дисциплін
(Н. Лошкарьова).
Ю. Бабанський виділяв навчально-організаційні; навчально-інформаційні; навчально-інтелектуальні уміння
[1].
За іншою класифікацією уміння поділяють на: пізнавальні, гностичні, когнітивні.
Згідно з концепцією класифікації умінь за критерієм їх ієрархічності виділяються: елементарні уміння;
часткові уміння; спеціальні уміння; складні уміння; узагальнені уміння.
П. Скворцов довів, що уміння – це певний спосіб дії, тоді як навичка – це лише автоматизоване уміння [7].
Натомість, Г. Дзіда вважає, що навичка як складне уміння утворюється з простих умінь завдяки вправам і виникає
раніше за уміння [2].
Н. Захарова розглядає уміння з позицій дії алгоритму діяльності, тобто уміння є основою формування
навички, яка в процесі вдосконалення переходить у складне уміння [3].
На думку О. Арделян, О. Леонтьєва, Б. Ломова та ін. уміння є складним психічним утворення, до складу яких
входять система навичок певного виду діяльності та система наявних у особистості знань.
Таким чином, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна стверджувати, що простежуються
протиріччя в інтерпретації сутності поняття «уміння».
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РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ»

Прокопчук Т. П., здобувач вищої освіти
Присяжнюк І. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим
темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже
не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів. Але
її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та
всеохоплюючим.
Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

засоби надання учбового матеріалу студенту;

засоби контролю успішності студента;

засоби консультації студента програмою-викладачем;

засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;

можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.
В умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання,
навички та досвід. Фахівець XXI століття - це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями,
постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і
застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє
кар'єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання
(враховуючи, що більшість з них вже працює), є брак часу. Більшість не має можливості приїжджати кожного дня на
заняття до навчального закладу. Іншою значною перешкодою є відстань. Якщо навчальний заклад розташований в
іншому місті, часто відвідувати заняття також незручно і дорого.
"Класична" заочна форма навчання часто не виправдовує свого призначення. Знання, що отримує студент,
часто є поверхневими, а самі заняття непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується досить довго.
[1]
Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційнокомунікаційних технологій для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян
до вступу в Університет, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
Методичні рекомендації призначені для всіх учасників навчального процесу в Університеті, що
використовують технології дистанційного навчання і можуть бути корисними викладачам, аспірантам та іншим
співробітникам Університету, які приймають участь у розробці дистанційних курсів.[2, c. 4].
Курс «Функціональний аналіз» розроблений для студентів фізико-математичних та інформаційних
спеціальностей як повноцінний дистанційний курс. Методичні матеріали даного курсу розроблені згідно до
навчальної програми. Адже завершується вивчення курсу іспитом, який необхідно здавати кожному зі студентів
особисто в письмовій формі.
Функціоанальний аналіз базується на трьох взаємопов’язаних розділах: «Метричний простір», «Гільбертові
простори», «Елементи теорії міри». Теоретичний матеріал з даного курсу поданий у вигляді методичного посібника,
у якому кожен з цих розділів опрацьований та систематизований. В процесі створення теоретичного посібника
використано низку методичної літератури, завдяки чому всі теореми та наслідки строго доведені. Розглянуто ряд
прикладів розв’язання задач не лише до кожного з трьох розділів, а до кожної з підтеми. Це дає змогу краще
розвивати навички студента самостійно розв’язувати задачі вивченого курсу. Адже після теоретичного матеріалу
наведено низку завдань для самостійного опрацювання. Приклади різного типу та рівня, що дасть змогу студентові
проявити ступінь власних знань та оцінити своє вміння аналізувати, мислити, знаходити аналогію. Кожне з
практичних завдань перевіряється та оцінюється викладачем.
Обов’язковою формою здачі практичних навичок студента, засвоєних при дистанційному вивчення курсу
«Функціональний аналіз» є написання індивідуальної домашньої контрольної роботи. Вона надається для
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розв’язання студентом на протязі тривалого часу, що дає змогу диференціювати завдання по-розділах. Контроль
теоретичних навичок проводиться у вигляді тестування за допомогою програми MyTest. Програма є безкоштовною
та підтримується всіма видами гаджетів. У програмному середовищі розроблено курс тестів з теорії. Пропонуються
завдання різного типу: на відповідність, з одиничним вибором, з множинним вибором, з рядком для введення
власної відповіді. Програма вибирає завдання рандом, що дасть змогу одночасно здавати колоквіум багатьом
студентам і до того ж індивідуально. В результаті проходження тестування програма підсумовує кількість
правильних відповідей та вираховує бал, залежно від максимального, який встановлюється завчасно викладачем.
Дистанційна форма навчання містить таку ж структуру контролю знань як і денна, а саме: теоретична та
практична. Кожна з них має свою специфіку та особливості.
Курс для дистанційного вивчення функціонального аналізу розроблений не лише у вигляді методичного
посібника, а й в електронному вигляді, що дає змогу за допомогою мережі Інтернет його опрацювати та засвоїти.
Електронне навчання дає право проходити весь курсу власному темпі. Це дозволяє уникати пропусків у процесі
вивчення, у випадках, якщо студент повинен відірватися від курсу через зовнішні проблеми або просто не вловлює
зміст сказаного викладачем. Психологічно, елемент «власний темп» - одна з тих особливостей, що робить
дистанційне навчання таким ефективним.
Зрозуміти всі тонкощі дистанційного навчання дають можливість відкриті заняття, які проводять викладачі
університету в аудіо- і відеорежимах. [3]
Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного навчання необхідна систематична
робота з оболонкою як студента, так і тютора майже кожного дня на протязі всього терміну навчання.
У дійсності, дистанційне навчання за своїми характеристиками сильно відрізняється від традиційного.
Підготовка до використання дистанційних навчальних курсів повинна починатися із глибокого аналізу: цілей
навчання, дидактичних можливостей нових технологій передачі навчальної інформації, вимог до технологій
дистанційного навчання з погляду навчання конкретним дисциплінам.
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ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ОДНОЛІТКІВ
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Проблема виховання гуманних, доброзичливих відносин в групі дошкільнят стояла перед педагогами завжди.
Практично всі освітні програми для дітей дошкільного віку містять розділ «соціально-емоційне» або «моральне»
виховання, присвячений формуванню позитивного ставлення до інших людей, соціальних почуттів, взаємодопомоги
та ін. Важливість цього завдання очевидна, оскільки саме в дошкільному віці складаються основні етичні інстанції ,
формуються і зміцнюються індивідуальні варіанти відносин до себе і до іншої людини. Разом з тим методи такого
виховання не настільки очевидні і являють собою серйозну педагогічну проблему.
Розвиток гуманних почуттів дітей є однією з основ формування доброзичливих взаємин між дітьми в групі.
До розуміння суті добра, совісті дитина приходить через пізнання елементарних норм моралі. І в цьому їй повинен
допомогти педагог. Моральні цінності невіддільні від всього життя людини. Дитина розуміє їх через свої вчинки і
взаємини з людьми. [4]
Проблема розвитку моральних почуттів, моральної поведінки особистості займає значне місце в наукових
дослідженнях І. Беха, Л. Виготського, О. Запорожця, О. Леонтьева, Д. Ельконіна, які засвідчили, що основа
орієнтації на емоційний стан однолітка закладається в дошкільному віці.
Гуманність є вершиною моральності, оскільки в ній любов до всього живого поєднується з милосердям,
безкорисливою допомогою людям, чесністю, добротою, миролюбністю, працьовитістю, альтруїзмом, турботою про
людину, повагою її прав на самовизначення і свободу, урахуванням особистісних потреб, а також створенням
комфортних умов щодо перебування в навчальному закладі та на шляху до успіху. Звертання суспільства до засад
гуманізму, духовності, моральності визначається ментальністю українців щодо виховання молодого покоління на
загальнолюдських цінностях. [1, с. 24]
Дані положення знайшли відображення в сучасних концепціях дошкільного виховання, у створенні та
забезпеченні особистісно орієнтованої моделі організації навчального процесу. Так, законами України «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», Державним базовим компонентом дошкільної освіти (БКДО) в Україні визначено, що
дитина має стати центром виховного процесу, а його метою – формування соціально активної, творчої, гуманістично
спрямованої особистості. У змісті БКДО в Україні вказується на те, що дошкільна освіта, як перша самоцінна ланка,
має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною
інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні
цінності [3, с. 3].
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Проблема виховання гуманних, доброзичливих відносин в групі стояла перед педагогами завжди. У
більшості існуючих програм головним методом соціально-емоційного виховання є засвоєння моральних норм і
правил поведінки. На основі казок, оповідань і драматизації діти вчаться оцінювати вчинки героїв, якості
персонажів, починають розуміти «що таке добре і що таке погано». Передбачається, що таке розуміння буде
викликати відповідні дії дитини: наприклад, дізнавшись, що ділитися добре, а скупитися погано, він буде прагнути
бути хорошим і почне віддавати свої цукерки та іграшки. Однак життя показує, що це далеко не так. Більшість дітей
вже в 5 років правильно оцінюють хороші і погані вчинки інших персонажів: вони прекрасно знають, що потрібно
ділитися з іншими, поступатися і допомагати слабким, проте в реальному житті їх вчинки, як правило, далекі від
усвідомлюваних правил поведінки. Крім того, доброзичливість і чуйність зовсім не зводяться до виконання певних
правил поведінки. [2, с.72]
Отже, гуманність – це якість особистості, яка представляє собою сукупність її морально-психологічних
властивостей, що виражають усвідомлене співпереживаюче ставлення до людини як до найбільшої цінності.
Дитина як особистість починає формуватися саме в дошкільному віці. Визначальне місце у вихованні
особистості дитини займає проблема формування гуманних почуттів. Формування їх починається з найперших
контактів дитини з оточуючими в сумісній діяльності, у спілкуванні. В свою чергу, моральна вихованість
обов'язково спирається на здатність людини до співпереживання, співчуття і співдії іншій людині. Виховання
останнього є об'єктом педагогічного впливу [5, с.6]
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ

Путіло Р. О., здобувач вищої освіти
Петрук Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Для суспільства питання формування гуманного ставлення до довкілля були важливими на всіх етапах
суспільного розвитку. Прогресивна світова й вітчизняна педагогічна думка завжди визначалися добродійними
тенденціями (Г. Ващенко, Б. Грінченко, Я. Коменський, Н. Лубенець, М. Монтень, Й. Песталоцці, Ф. Рабле,
С. Русова, Ж.–Ж. Руссо, Г. Сковорода, К. Ушинський та інші), адже виховання високих моральних цінностей
особистості неможливе без плекання гуманного ставлення до довкілля.
У дослідженнях Л. Абрамян, І. Беха, О. Буракової, Р. Буре, Л. Виготського, М. Воробйової, А. Кошелєвої,
М. Лісіної, Є. Шишлової, гуманне ставлення розглядається як багатокомпонентне поняття, кожен елемент якого
залежить від відповідного йому гуманного почуття, підкріпленого умінням людини діяти певним чином.
Дослідження проблеми «гуманне ставлення» здійснюється у зв’язку з тлумаченням таких базових понять, як
«гуманність» і «ставлення». Складність і багатозначність обох категорій спричиняють появу численних
інтерпретацій відповідного поняття у наукових працях, що зумовило потребу в уточненні його змісту.
На думку А. Петровського та М. Ярошевського, поняття «гуманність» визначається як «обумовлена
моральними нормами і цінностями система установок особистості на соціальні об’єкти (людину, групу, живу істоту),
яка представлена в свідомості переживаннями співчуття і радості ... реалізується в спілкуванні і діяльності в
аспектах співпраці, співучасті, допомоги» [4, c. 153].
Дослідженням ставлень особистості присвячено низку наукових робіт, що лягли в основу нашого
дослідження. У контексті дослідження особливе значення мають наукові розробки І. Беха про цілісний характер
ставлення. Категорія «ставлення» «є ключовою для процесу формування і розвитку особистості, оскільки за її
допомогою розкривається становлення смислового зв’язку, єдності людини і світу, самого змісту цієї єдності: чи
буде вона морально-конструктивною чи деструктивною стосовно індивіда» [2, с.151]. Провідним у ставленні, за
твердженням вченого, є емоційний компонент. Ставлення особистості виникає в процесі накладання її емоцій на
предмет, що певною мірою усвідомлюється, пізнається нею. Тож будь-яке за змістом ставлення завжди має емоційно
переживатися людиною [2, с.155].
Ставлення у педагогіці трактується як вираз певних зв’язків, які встановлюються між особистістю та різними
аспектами довкілля. Адже, дитина живе, розвивається, навчається, виховується у довкіллі. Отже, довкілля - це
життєвий світ, що оточує дитину, в якому вона живе з перших днів свого життя, який вона пізнає і який дає їй
можливість формувати образ свого «Я», себе як особистість.
Виховувати складові гуманного ставлення до довкілля необхідно з дошкільного віку, який є початковим
етапом формування гуманності як важливої риси особистості. Це період, коли закладається основа дійсно гуманного
ставлення до всього, що оточує дитину. Особливо сприятливим у цьому відношенні є саме старший дошкільний вік,
коли починає формуватися свідоме ставлення до виконання моральних та гуманних норм поведінки.
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Проблема формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до довкілля привертала увагу і
розроблялася як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями: Г. Абрамович, Н. Бурлаченко, А. Давидова,
В. Ільганаєва, Л. Іщенко, О. Лисенко, Г. Марочко, В. Маршицька, Л. Мацук, Н. Перестюк, З. Плохій та ін.
Основним засобом виховання у дітей гуманного ставлення до довкілля є ігрова діяльність, яка вважається
формою активної пізнавальної діяльності, у процесі якої діти під керівництвом вихователя оволодівають новими
знаннями. Ігрова діяльність є засобом уточнення і закріплення знань, засобом переходу від незнання, неточного
знання до повного знання; вона є активною мисленнєвою діяльністю, а також діяльністю, яка не тільки відображує
довкілля, а й активно його перетворює.
Важливу роль у вихованні гуманного ставлення до довкілля, відіграють дидактичні ігри, у структурі яких є
дидактичні завдання, ігровий задум, правила, ігрові дії, результат, спрямовані на розвиток активної пізнавальної
діяльності. У дидактичних іграх вихователь водночас навчає дітей і грає разом із ними, а діти, граючись,
навчаються. Дидактичні завдання подаються в ігровій формі, пов'язані з ігровим задумом, який реалізується через
уявлювану ситуацію та виконуються ігровими діями. Кожна дидактична гра має правила, обумовлені її змістом та
ігровим задумом. Вони визначають характер і спосіб дій дитини, організовують і спрямовують її стосунки з
іншими дітьми, дають можливість навчитися керувати своєю поведінкою. Дотримання правил вимагає від дитини
певних вольових зусиль, уміння поводитися з іншими дітьми, переборювати негативні емоції через невдалий
результат тощо. Правила, що використовуються у дидактичній грі, виступають критерієм правильності ігрових дій,
їх оцінки. Дидактична гра має конкретний результат, який сприймається дитиною як успіх, від якого вона одержує
задоволення. Для вихователя результат гри завжди є показником засвоєння знань, успіхів дітей у навчально-ігровій
діяльності.
Високо оцінювала дидактичну гру як метод навчання О. П. Усова, яка відзначала, що «дидактичні ігри,
ігрові заняття і прийоми дають можливість вихователю піднести рівень сприймання дітьми навчального матеріалу,
урізноманітнюють навчальну діяльність, вносять до неї елемент цікавості» [5].
Дидактичні ігри досить різноманітні, їх класифікують за різними критеріями: за навчальним змістом
(Л. Артемова, О. Сорокіна, О. Усова); за спрямованістю пізнавальної діяльності (Л. Венгер, С. Новосьолова); за
ігровим задумом, завданнями і ігровими діями (Д. Ельконін, А. Матусик, О. Янківська та ін.); за
взаємовідносинами дітей і вихователя (Р. Жуковська, Д. Менджерицька та ін.). Крім того, дидактичні ігри ще
класифікують за наявністю у їх змісті дидактичного матеріалу, наочного чи словесного (А. Бондаренко, Л. Венгер,
О. Сорокіна, Г. Швайко та ін.).
В. М. Аванесова запропонувала таку класифікацію дидактичних ігор за характером ігрових дій:
- ігри-доручення, які побудовані на інтересі дітей до дій з предметами (добирати, складати, роз'єднувати,
з'єднувати, нанизувати тощо);
- ігри з відшукуванням предметів, що викликають інтерес дітей;
- ігри з відгадуванням загадок, які приваблюють невідомістю: «Впізнай», «Відгадай», «Що змінилось?»;
- сюжетно-рольові дидактичні ігри, у яких ігрові дії полягають у зображенні різних життєвих ситуацій, у
виконанні ролей;
- ігри у фанти або в заборонений «штрафний» предмет (картинку), пов'язані з цікавими ігровими моментами
(скинути картку, утриматися, не сказати забороненого слова тощо) [1].
Дидактичні ігри з наочним супроводом мають виражений пізнавальний характер. Задля цього
використовуються два види іграшок: сюжетні (ляльки, предмети побуту, овочі тощо) і безсюжетні (кулі, циліндри,
пірамідки тощо). Перші - мають яскраво виражений сюжетний зміст, їх використання наближається до сюжетнорольових ігор. Безсюжетні використовуються для закріплення знань про властивості та якості предметів: розмір,
кількість, колір, форму.
В іграх з предметами розв'язуються завдання на ознайомлення з їх властивостями та ознаками предметів,
порівняння, класифікацію, установлення послідовності у вирішенні завдань. Діти визначають предмет за однією
ознакою, об'єднують предмети за цією ознакою, що сприяє розвиткові логічного мислення; виконують завдання на
усвідомлене запам'ятовування кількості та розташування предметів, знаходження відсутньої іграшки тощо. У
дидактичних іграх уточнюються знання про матеріал, з якого виготовляють іграшки, про предмети, необхідні людям
у різних видах їхньої діяльності, що сприяє вихованню гуманного ставлення до довкілля.
Ігрова діяльність з природним матеріалом організовуються під час прогулянки. У процесі гри відбувається
закріплення знань про природу, формуються мисленнєві процеси (аналіз, синтез, класифікація), виховується
бережне та гуманне ставлення до природи, збагачується словник.
У настільно-друкованих іграх діти діють не з предметами, а з їх зображеннями. Ігрові завдання, що
вирішуються, різноманітні: добір картинок за схожістю (деякі види лото, парні картинки), карток - картинок при
черговому ході (доміно), складання цілого з окремих частин (розрізні картинки, кубики) тощо. У цих іграх
уточнюються уявлення дітей про довкілля, систематизуються знання, розвиваються розумові процеси та операції,
просторові орієнтації, кмітливість, увага, формуються організаторські вміння, збагачується словник [3].
Дидактичні ігри в молодшій групі можна проводити як самостійне заняття; в інших групах їх включають до
складу занять з ознайомлення з довкіллям з метою виховання гуманного ставлення до нього. Для проведення таких
ігор потрібно мати набір різних предметів та іграшок. Предмети добираються відповідно до знань дітей кожної
вікової групи.
Соціальне довкілля дитина відбиває у сюжетно-рольовій грі, у якій діти беруть на себе роль дорослих і в
узагальненій формі у створених ними ігрових умовах відтворюють діяльність дорослих і їхні взаємовідносини, що і
сприяє гуманному вихованню. Сюжетно-рольові ігри діти створюють самостійно, тому їх відносять до творчих ігор,
хоча вони мають наслідувальний характер, оскільки відображають життя і взаємовідносини дорослих, - моделюють
явища соціального довкілля і переживають їх як у справжньому житті.
Важливу роль у вихованні гуманного ставлення до довкілля відіграє гра-стратегія (ситуативна гра). Це
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складна, багатопланова діяльність, що передбачає не тільки усвідомлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й певну
послідовність спрямованих сукупних дій усіх учасників гри, з якими необхідно домовитися, об'єднати зусилля,
неодноразово визначитися в особистісному та колективному моральному й інтелектуальному виборі. Стратегічна
гра стає можливою за умови здатності її учасників передбачити можливі наслідки своїх дій, готовності до
планування послідовних кроків, уміння визнавати помилки та вчасно корегувати їх, знаходити нестандартні способи
розв'язання проблеми. Гра-стратегія має всі структурні компоненти гри: задум, ігрові ролі, відповідний сюжет, ігрові
дії, результат гри. Передусім у її основу покладено інтригу, реальну проблему, визначено загальну мету, для
реалізації якої й необхідно об'єднати спільні зусилля, обговорюючи всі подальші кроки. У процесі гри вихователь
кілька разів ускладнює завдання, «чинить» перепони, які діти мають подолати. Гра-стратегія надає вихователям
унікальну можливість спостерігати за процесом збагачення соціального досвіду дітей, їхніми ціннісними
пріоритетами, особистісними проявами в зовсім не простих, наближених до реальних ситуаціях, має можливість
оцінити здатність кожної дитини до конструктивних рішень, самостійного вибору тощо.
Таким чином, ігрова діяльність є важливим засобом виховання гуманного ставлення до довкілля.
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Равлик О. В., здобувач вищої освіти
Козлюк О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Дитинство, за своєю природою, вік допитливості, невичерпного інтересу та дослідження оточуючого
середовища. Розвиток пізнавальних інтересів дітей залежить від уміння вихователя створити дидактичні й
організаційні умови дослідницької діяльності в процесі навчання й виховання дошкільників.
Згідно з діяльнісною парадигмою в освіті, розвиток особистих якостей та психічних процесів дошкільника
відбувається паралельно з оволодінням практичними навичками, прийомами пошукової діяльності [1, c.89]. Таким
чином дослідницька діяльність є чи найважливішою у процесі пізнання дитиною світу. Ефективно організована
дослідницька діяльність дошкільників – запорука успішного, всебічного інтелектуального розвитку дитини.
Метою нашого дослідження є аналіз підходів до організації дослідницької діяльності дітей дошкільного
віку.
Проблема дослідницької діяльності дошкільників у психолого-дошкільній літературі розроблялася
багатьма педагогами і психологами як в педагогічній спадщині, так і в сучасних дослідженнях. Велику роль
дослідницької діяльності відзначали видатні педагоги-класики Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Р. Оуен, Ф.
Фребель, M. Moнтecopі. Дуже важливими є методичні вимоги К. Ушинського до організації дослідницької
діяльності: вона повинна бути різноманітною, посильною і неодмінно такою, що активізувала б роботу дитячої
думки.
Серед сучасних дослідників проблема організації дослідницької діяльності у дошкільників привертала
увагу таких видатних науковців: Г. Бєлєнька, Н. Глухова, Н. Кот, Н. Лисенко, З. Плохій, М. Поддяков,
Т. Поніманська Н. Яришева та інші.
Важливим дослідженням у контексті нашої роботи є дисертація Т. Мієр. Наукова новизна здобутих
результатів дослідження полягає в тому, що визначено, концептуально обґрунтовано й експериментально доведено
ефективність дидактичних засад організації навчально-дослідницької діяльності, які включають наукові підходи,
дидактичні принципи, передумови, умови, процесуальний базис [3]. Наукова цінність у ракурсі нашого дослідження
це - запропонована педагогом модель організації навчально-дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного
віку та молодших школярів. Авторка окреслює механізм наступності організації дослідницької діяльності у системі
ДНЗ-ЗНЗ.
І. Сидорець відзначає, що організація пізнавальної діяльності це складний психолого-педагогічний процес
метою якого є формування «пізнавального імпульсу» в освітньому просторі. Цей «імпульс» стимулює дитину до
активної діяльності, до оволодіння знаннями, вміннями та навичками, а головне, до виникнення інтересу як більш
стійкого емоційного ставлення до навколишньої дійсності [2, c.90].
Головна перевага дитячої дослідної діяльності полягає в тому, що вона:
- пронизуючи всі сфери дитячої діяльності, збагачуючи пам'ять дитини, активізуючи розумові процеси,
дає дітям реальні уявлення про різних сторонах досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з
середовищем існування;
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- формує інтелект;
- стимулюючи розвиток мови, стає стимулом особистісного розвитку дитини [4, с. 27].
Головна мета дослідницької діяльності в будь-якому виді діяльності дошкільнят (гра, спілкування, праця і
т.д.) – це формування у дитини здатності творчо освоювати навколишній світ.
Дослідження (Н. Поддьяков, А. Поддьяков, І. Фрейдкін, Н. Веракса) вказують на те, що дитячу
дослідницьку діяльність можна визначити як перетворюючу діяльність дошкільнят, в якій пізнаються властивості і
якості об'єктів навколишнього світу. В ході дослідницько-пошукової діяльності діти вчаться спостерігати,
роздумувати, відповідати на питання, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, дотримуватись
правил техніки безпеки [5].
Дослідницька діяльність є найпростішим способом ефективного усвідомлення закономірностей
навколишнього світу дітьми дошкільного віку й водночас однією із найскладніших з точки зору організації
навчально-виховного процесу у ДНЗ.
За визначенням Т. Поніманської дослідна діяльність ґрунтується на «складанні педагогом і пропонуванні
дітям проблемних завдань для пошуку рішення. Діти мають сприйняти вказану вихователем або самостійно
побачити проблему, що існує, усвідомити її умови, спланувати етапи і засоби вирішення, проаналізувати успішність
роботи на кожному етапі» [6 с.387].
Резюмуючи проаналізовані наукові праці можна зазначити, що дослідницька діяльність є невід’ємною та
ключовою складовою навчально-виховного процесу у ДНЗ. Велику складність під час організації дослідницької
діяльності дошкільників викликає дидактичне проектування занять та розробка навчально-методичного
забезпечення. Вченими, у переважній більшості, дослідницька діяльність розглядається у контексті пізнання
природи, хоча й досліджувати можна не лише природні явища.
Ми вважаємо, що організація дослідницької діяльності дошкільників не повинна обмежуватися лише
вивченням природних явищ та процесів, доцільно аби дослідницька діяльність поширювалася за межі ДНЗ, у всі
сфери людської діяльності, побуту, розваг, тощо. Нагальним за таких умов є розробка нових методичних прийомів
організації дослідницької діяльності дошкільників та її осучаснене змістове обґрунтування, що у подальшому буде
покладено в основу наших наукових досліджень.
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ І
ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Римша І., здобувач вищої освіти
Сяська Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Наш час характеризується бурхливим розвитком інформаційної культури, який визначається широким
втіленням сучасних інформаційних технологій у різноманітні сфери діяльності людини, в тому числі, і в освіту.
Основною метою інформатизації освіти вважають підготовку підростаючого покоління до життя в інформаційному
суспільстві, підвищення ефективності навчання шляхом його комп’ютеризації. Однією з найсуттєвіших рис є
інформатизація навчального процесу, яка передбачає створення, впровадження та розвиток комп’ютерноорієнтованого освітнього середовища на основі використання інформаційних систем, ресурсів і технологій,
побудованих на базі сучасної обчислювальної техніки і телекомунікаційних мереж.
У концепції математичної освіти в Україні актуальним визначено відбір змісту навчання з урахуванням
досягнень світового і вітчизняного досвіду, специфіки навчання математики в навчальних закладах, ідей та поглядів
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видатних математиків і методистів, сучасної психології та педагогіки. Традиційний зміст навчання математики, що
складався десятиріччями, забезпечує досить високий рівень математичної підготовки учнів, проте зміни в галузі
техніки, виробництва, освіти, комунікацій ставлять нові вимоги до математичної підготовки і спонукають до
переосмислення традиційного змісту, з’ясування тенденцій подальшого його розвитку.
Соціально-економічні зміни в нашому суспільстві обумовлюють
потребу сформованості гнучкості,
варіативності, критичності мислення, здатності висувати гіпотези та перевіряти їх, досліджувати різні процеси. Саме
тому актуалізується необхідність оволодіння знаннями і вміннями із використання інформаційних технологій
кожною сучасною людиною.
Інформаційні технології – це сукупність методів і засобів створення та використання інформаційних ресурсів
на базі обчислювальної та комунікаційної техніки і широкого застосування математичних методів. Інформаційні
технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з
іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх
треба активно використовувати у навчальному процесі. Один із предметів, де найбільш виправдано використання
комп’ютера – це, звичайно, математика.
Різні напрямки використання НІТ у навчальному процесі, методичні та дидактичні проблеми були висвітлені
у роботах M. І. Жалдака, В. І. Клочка, О. Г. Мордковича, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, О. В.
Співаковського, Ю. В. Горошка, М.С. Львова, В. А. Крекніна, Ю. В. Триуса, В.С. Круглика, Т. В. Зайцевої та інших.
Психолого-педагогічні основи застосування НІТ у навчанні вивчали Б. С.Гершунський, В. П.Зінченко, Ю. І.
Машбиць, С. Пейперт, В. Г.Розумовський, Н. Ф.Тализіна, І.Я.Яглом. Проте аналіз психолого-педагогічної,
методичної і наукової літератури свідчить про те, що незважаючи на значну кількість досліджень, не всі аспекти
використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі поки що досліджені. Методика навчання
математики перебуває на етапі розробки оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.
Зважаючи на новітні досягнення у галузі ІТ технологій, проблема розробки комп’ютерно-орієнтованої методичної
системи навчання математики є досить перспективною.
Основна мета використання інформаційних технологій при вивченні математики – активізувати пізнавальну
та дослідницьку діяльність учнів, посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навичками, мотивацію
та інтерес до навчання і, тим самим, покращити навчальні досягнення учнів.
Прогнозованими результатами впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є:
 Розширення можливостей учителя підготувати і провести урок на високому методичному рівні.
 Активізація пізнавальної та творчої діяльності учнів.
 Підвищення мотивації учнів до навчання і компетентного вибору професійної діяльності.
 Розвиток навичок оціночної (самооціночної) діяльності.
 Оволодіння учнями ключовими компетентностями.
 Сформованість науково-дослідницьких навичок.
 Активна участь учнів та учителів в проектній діяльності та творчих конкурсах.
Навчальна діяльність учнів організовується вчителем з використанням різноманітних форм організації
навчання та дидактичних засобів. Вона спрямована на виявлення закономірних зв'язків і відношень теоретичних або
експериментально спостережених фактів, явищ, процесів. У навчальній діяльності учнів домінує самостійне
застосування прийомів наукових методів пізнання. В процесі навчальної діяльності учні активно здобувають знання,
розвивають свої вміння.
Досвід показує, що використання інформаційних технологій на уроці здатне перетворити навчальний процес,
зробивши його більш ефективним і привабливим для учнів. Навчання з використанням інформаційних технологій
стає для дитини творчим пошуком, від якого можна отримати задоволення і завдяки якому можна самоствердитися.
Крім того, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти [4], одним з основних напрямків оновлення змісту
шкільної освіти є особистісна орієнтація освіти, основною метою якої є розвиток всіх форм самостійності учнів.
Тому актуальним стає впровадження навчально-дослідницької діяльності учнів із застосуванням новітніх
інформаційно-комунікативних технологій.
Разом з тим проблема впровадження НІТ в процес навчання вимагає подальшої конкретизації і розробки,
особливо це стосується курсу алгебри та початків аналізу. Саме при вивченні цього предмету в старшому шкільному
віці можна впевнено і ефективно використовувати комп'ютер на уроках, бо учням вже добре знайомі прийоми
роботи на комп'ютері, а курс алгебри та початків аналізу має велику кількість тем, що можуть бути збагачені і
методично краще викладені за допомогою нових інформаційних технологій.
На сьогодні розроблена вже значна кількість програмних засобів, що дозволяють вирішувати за допомогою
комп'ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це такі програмні засоби, як, Derive,
Gran-1, Gran-2D, Gran-3D, DG, GeoGebra 5.0. і ін..
Найбільш зручними для підтримки вивчення курсу математики в середніх навчальних закладах видаються
комплект програм GRAN, GeoGebra 5.0., DG. Від користувача не потрібен значний об'єм спеціальних знань із
інформатики, основ обчислювальної техніки, програмування тощо, за винятком найпростіших понять, повністю
доступних для учнів середніх класів [1].
Поєднання навчальних досліджень із застосування НІТ на уроках алгебри має цілу низку переваг перед
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традиційним навчанням. Такий підхід потребує від вчителя створення у процесі навчання алгебри і початків аналізу
спеціальних навчально-дослідницьких ситуацій, які дадуть можливість школярам самостійно виявити очевидні
об’єктивні закономірності, алгебраїчні факти, ідеї доведення тощо. Під час здійснення такої діяльності виникає та
свобода у діях учнів і вчителя, якої часто не вистачає на уроках алгебри, причому ступінь цієї свободи вчитель може
варіювати за своїм вибором. Разом з тим педагогічні програмні засоби зручно застосовувати для формування
навичок самоконтролю, перевірки отриманих результатів, наприклад графічним методом. Адже, недооцінювання
можливостей діяльності школярів призводить до того, що в учнів не забезпечується фонд дійових знань, який є
необхідною умовою організації самостійної пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення і продуктивної
діяльності.
Так, програма GRAN-1 дозволяє учневі досить швидко будувати графіки кількох функцій порівнювати їх між
собою, знаходити найбільші та найменші значення функції на заданому відрізку, розв’язувати рівняння і нерівності,
системи рівнянь, обчислювати визначені інтеграли, визначати площі фігур, об’єми тіл обернення навколо осі ОХ чи
осі ОУ тощо. При цьому однаково швидко і успішно розв’язує задачу той учень, що добре знає формули і
властивості функцій, алгоритми дослідження функції та знаходження її екстремальних значень, формули і методи
знаходження розв’язків рівнянь і системи рівнянь та нерівностей, таблиці похідних та інтегралів правила,
обчислення визначених інтегралів та їх геометричну інтерпретацію, так і той учень, який має досить тверді або і
зовсім слабкі знання у вказаних питаннях.
Дослідження побудованої моделі за допомогою комп’ютера, оснащеного відповідною програмою GRAN1, не
викликає жодних труднощів. Це дає можливість, по-перше, дітям, які мають слабкі знання з математики і більш
схильні до глибокого вивчення інших предметів не почувати себе в складному становищі на уроках математики, яка
традиційно вважається важким предметом. Дітям же схильним ло глибокого вивчення математики, також
відкриваються широкі можливості значно більше уваги приділяти постановці задач, з’ясуванню сутності
досліджуваних процесів і явищ, їх моделюванню, інтерпретації отриманих за допомогою комп’ютера результатів,
аніж технічній стороні дослідження готових математичних моделей. Адже науково-технічний прогрес вимагає
уміння кожної особистості самостійно навчатися, набувати знань, відшуковувати ефективні форми розвитку
творчого мислення, спроможності в мінімально короткий час одержувати максимальну інформацію. І цьому слід
навчати дітей під час перебування їх у середній школі [3].
Для того, щоб діяльність учнів зберігала пошуковий, самостійний характер, педагог повинен так організувати
навчальний процес, щоб він розв’язував виникаючі завдання і разом з цим, здійснював сумісний пошук, який
спирається не на розділення функцій між вчителем і учнем, а на розподіл між ними послідовних етапів розв’язання
навчальної задачі, тобто набуває характеру спільно-розподіленої діяльності. Ступінь і форми участі в цьому випадку
визначаються фактичними можливостями учня, у міру розширення яких вчитель повинен передавати учневі все
більш і більш ширші функції.
При цьому для досягнення найбільшої ефективності навчального процесу педагог повинен орієнтуватися не
стільки на фактичні результати вже здійснених учнем дій, скільки на прогностичну оцінку його можливості
визначити напрям і зміст чергового етапу пошуків. Відповідно до такої прогностичної оцінки педагог перебудовує
умови навчального завдання на кожному черговому етапі її розв’язання.
Використання новітніх інформаційних технологій дає можливість у школах супроводжувати пояснення
нового матеріалу розв'язуванням практичних задач, прикладів з життєвої практики. Такий шлях введення нового
матеріалу в порівнянні з викладанням теоретичного матеріалу без супроводу задач є більш ефективним і сприяє
створенню позитивного емоційного фону у навчанні.
Діяльність вчителя та учня в системі шкільної освіти, опосередкована комп’ютером, сприяє розв’язанню
проблеми формування в здібних учнів продуктивних та творчих математичних умінь, поглибленню професійної
спрямованості викладання математичних дисциплін. Тому науково обґрунтоване застосування комп'ютерних
програм у практиці шкільної освіти, розробка перспектив та прогнозів впровадження нових технологій
навчання вимагає проведення фундаментальних та прикладних психолого-педагогічних досліджень,
які повинні випереджати проникнення нових технологій до масової школи.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Савицька І. О., здобувач вищої освіти
Оксенюк О. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Згідно із законодавством України, «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства,
об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави» [4].
Комерціалізація освітньої діяльності, загострення конкуренції серед закладів вищої освіти (ЗВО) призвели до
необхідності імплементації основних елементів маркетингу в освітній галузі. Університети сьогодні вже не є лише
«спокійним місцем для викладання та наукової роботи, …як у минулі століття. Це великий, складний, вимогливий,
конкурентоспроможний бізнес, що вимагає великих поточних інвестицій» [1, с. 5]. Маркетинг, ставши такою
інвестицією, перетворився на одну з найважливіших підсистем системи управління ЗВО.
Питанню формування комплексу маркетингу в освітній галузі присвячено праці багатьох науковців, зокрема
С.Б. Вільчинська, А.Я. Дмитрів, Т.Є. Оболенська, В.В. Сиченко (обґрунтовано розробку теоретико-методичних
основ організації маркетингової діяльності підприємства на ринку освітніх послуг); Л.О. Волокітіна, М.Я. Матвіїв
(аналіз проблем освітнього маркетингу); В.Г. Кремень, В.В. Липчук (визначення особливостей впливу
маркетингових заходів на діяльність ЗВО); Л.В. Балабанова, Л.А. Решетнікова, В.Г. Ткаченко (дослідження сутності
маркетингового комплексу і його основних елементів); І.М. Грищенко, Н.А. Крахмальова (визначення інструментів
та форм маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг). Однак, питання оптимізації комплексу маркетингу для
ЗВО залишаються мало вивченими, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета статті полягає у вивченні особливостей формування й реалізації комплексу маркетингу для ЗВО.
Згідно з найбільш поширеними трактуваннями, комплекс маркетингу – це набір маркетингових засобів
(інструментів), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення маркетингових завдань на
цільовому ринку [2, c. 56]. Звідси, комплекс маркетингу для ЗВО являє собою своєрідний чек-лист результативного
розвитку їх освітніх послуг на ринку. Говорячи образною мовою метафори, університет – «художник», його
філософія – «полотно», що підлягає відповідному розфарбуванню, а комплекс маркетингу – «пензель», «фарби» і
визначені «техніки мазків».
Для кращого розуміння маркетингового комплексу для ЗВО розглянемо механізм його реалізації на прикладі
Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).
Загалом, структура маркетинг-міксу для ринку освітніх послуг представлена так званою моделлю «7 P»:
Product (послуги освіти та науки), Price (тарифи на освітні та наукові послуги), Place (матеріально-технічна база),
Promotion (просування послуг у системі освіти й науки), Process (процес отримання освітніх та наукових послуг),
Physical evidence (внутрішнє середовище ВНЗ), People (особи, які беруть участь у всіх видах діяльності ВНЗ) [3,
с. 72]. Причому, основне завдання комплексу маркетингу полягає в оптимізації «міксу» його елементів так, щоб вони
ефективніше, за чинники конкурентів, впливали на ринок освітніх послуг і продуктів, забезпечуючи максимально
продуктивне задоволення потреб особистості – в одержанні освіти; навчального закладу – в
конкурентоспроможності на ринку і підвищенні матеріального добробуту його власників і співробітників;
підприємств та організацій – у зростанні кадрового потенціалу; суспільства – в розширеному відтворенні трудового
й інтелектуального потенціалу з однієї сторони, й самих установ освіти, з іншої.
Найвагомішим і найважливішим із наведених елементів маркетинг-міксу є перший – освітні послуги. Станом
на квітень 2018 р. пропозиція спеціальностей ЗВО РДГУ складає: за освітнім ступенем «бакалавр» – 51
спеціальність, відповідно, за освітнім ступенем «магістр» – 40 спеціальностей. Команда досвідчених та
висококваліфікованих фахівців університету впевнено дивиться у майбутнє, і, як результат, РДГУ розвивається,
збільшуючи обсяг державних місць, розширюючи перелік спеціальностей, тим самим сприяючи зростаючій
можливості задоволення різноманітних вимог споживачів різного рівня. Так, відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України № 491-л від 21 грудня 2017 р. було розширено ліцензований обсяг на провадження освітньої
діяльності на другому (магістерському рівні) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент
організацій і адміністрування»).
Другий елемент комплексу маркетингу, а саме система цін на освітні послуги,полягає у формуванні ціни з
урахуванням величини платоспроможного попиту та пропозиції на ринку. Здійснимо аналіз, порівнявши вартість
навчання у РДГУ та його головного конкурента на регіональному освітньому ринку – Національного університету
водного господарства і природокористування (НУВГП).
Вартість за весь термін денної форми навчання при вступі у 2017 р. за освітнім ступенем «бакалавр»
становила:
 спеціальність «Комп’ютерні науки»: НУВГП–70 000 грн., РДГУ –54 000 грн.;
 спеціальність «Публічне управління та адміністрування»: НУВГП– 59 600 грн., РДГУ –55 900 грн.;
 спеціальність «Менеджмент»: НУВГП –59 600 грн., РДГУ –55 900 грн.
У свою чергу, вартість за весь термін денної форми навчання при вступі у 2017 р .за освітнім ступенем
«магістр»:
 спеціальність «Комп’ютерні науки»: НУВГП –33 000 грн., РДГУ– 26 965 грн.;
 спеціальність «Екологія»: НУВГП –25 200 грн., РДГУ –26 965 грн [5; 6; 7].
У цілому, за результатами проведеного аналізу спостерігається достатньо значима різниця у тарифах між
університетами, що свідчить про виважену цінову політику РДГУ, яка стає одним із найбільш вагомих чинників
серед потенційних абітурієнтів при вступі. Однак, у зв’язку з існуючою економічною ситуацією в Україні, вартість
навчання на платній формі має тенденцію до зростання, що в більшості випадків не є сприятливим чинником
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платоспроможності для населення. Тому з урахуванням цієї ситуації, пропонується практика надання кращим
студентам грантових стипендій, які можуть використовуватися як знижка на навчання.
Третє «Р» – місце продажу, тобто споруди, приміщення й обстановка ВНЗ, в якій здійснюється надання
освітніх послуг і продуктів, має бути привабливим для успішного укладання угоди. У РДГУ – це належна
матеріальна база та розвинена інфраструктура; це 5 навчальних корпусів та 7 гуртожитків; це 4 відокремлені
структурні підрозділи: Сарненський педагогічний коледж, Дубенський коледж, Рівненське музичне училище,
Дубенське училище культури і мистецтв.
Четверте «Р» – просування послуги, тобто сприяння її збуту. РДГУ використовує газетні та журнальні
публікації, видає брошури, проводить традиційні «Дні відкритих дверей» і презентації у школах, використовує різні
ювілеї, пам’ятні дати ВНЗ, зустрічі випускників, конференції, які проводяться університетом, розвиває міжнародні
науково-освітніх зв’язки (Жешувський університет (Польща), Академія ім. Яна Длугоща (Польща), Вища Школа
Лінгвістична (Польща), Швейцарський Відкритий Університет, Канадський Інститут українських студій
(Університет Альберта), Університет Ренн 2 та Віа Доміція (Франція), Брестський державний університет ім.
О.С. Пушкіна (Білорусь)). Перераховані маркетингові комунікації є традиційними і не достатньо актуальними у
сучасному суспільстві, тому перспективним для РДГУ стає застосування елементів маркетингового просування,
запропонованих Н.В. Янченко, а саме«мобільні комунікації – персональна розсилка корисного мобільного контенту,
вітань, листівок як нагадка про заклад; інтернет-комунікації –блогові майданчики; власний канал Інтернеттелебачення з підтримкою онлайн трансляції офіційних або культурно-масових заходів, конференцій, конкурсів,
лекцій, що ведуть видатні професори тощо»[8, c. 156]. Крім того, важливо, щоб ці заходи мали цілеспрямований та
регулярний характер. Однак, вважаємо, що найголовнішим для університету є створення його цілісного бренду з
унікальною конкурентною філософією.
П’ятим елементом маркетинг-міксу є процес або спосіб надання послуг. Університет здійснює організацію
освітнього процесу та забезпечує здобуття особами вищої й післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань,
інтересів і здібностей, готує докторів філософії та докторів наук, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну,
методичну, культурно-виховну, видавничу, фінансово-господарську, виробничу та міжнародну діяльність. РДГУ –
це функціонування 23 визнаних в Україні наукових шкіл.
Шосте «Р» – символіка та фізичні об'єкти, що супроводжують комунікацію з потенційними студентами, і
саме надання послуг студентам повинні враховувати їх психологію, сучасний стиль і все те, що надає товару або
послузі специфічного вигляду (у тому числі моду) [9, c. 97].У РДГУ функціонує 3 інститути та 9 факультетів, кожен
з яких має свою символіку та філософію.
Сьоме «Р» – працівники ВНЗ, а також споживачі, що беруть участь у процесі надання послуг, та інші
суб’єкти, які впливають на якість, об’єм і зміст послуги, – як гаранти позитивної робочої і психологічної атмосфери
освітньої установи. Станом на 01.12.2017 р. в РДГУ працює 1 134 штатних працівників, із них 522 працівника
навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу, 612 науково-педагогічних працівників, з яких
424 особи мають науковий ступінь та вчене звання (46 – доктори наук/професори; 378 – кандидати наук/доценти),
що становить 69,3% від загальної кількості науково-педагогічних працівників. Отже, РДГУ – це високопрофесійний
педагогічний колектив та 10-тисячна команда активних і креативних студентів.
Підсумовуючи, варто відмітити, що всі елементи маркетинг-міксу повинні гармонійно поєднуватися,
посилюючи сумарну ефективність, і лише систематична оптимізація цього комплексу є запорукою ефективного
функціонування ЗВО на ринку знань.
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Савостьянова В. М., здобувач вищої освіти
Козлюк О. А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Формування знань про професії у дітей дошкільного віку в дошкільній педагогіці розглядається як засіб
трудового виховання і, водночас, є чинником соціального розвитку дитини. Знання дошкільників про працю
дорослих здійснюють вплив на розвиток у них відповідного ставлення до праці. Однак ці знання можуть залишитися
формальними, якщо ознайомлення з трудовою діяльністю не здійснюватиметься послідовно, систематично, з опорою
на образне світосприймання та позитивні емоції. Ознайомлення дошкільників з героїчними професіями дорослих
забезпечує формування у них базових якостей особистості та оволодіння старшими дошкільниками еталонами
зразкової поведінки [3, с. 23].
Більшість сучасних учених ознайомлення дітей з героїчними професіями розглядають з позиції формування
інтересу та підвищення активності до трудової діяльності (З. Борисова, Г. Бєлєнька та ін.) [1; 3]. Основою виховного
процесу є наповненість конкретним змістом – знаннями. Важливим також є той факт, що ефективність процесу
формування знань про працю дорослих залежить від низки педагогічних умов, на яких акцентують свою увагу
Г. Бєлєнька, З. Борисова, М. Крулехт, Я. Коломінський, В. Логінова, М. Машовець, В. Павленчик, Т. Поніманська та
ін. С. Гриценко визначено основні показники сформованості уявлень дошкільників про світ професій дорослих.
Аналіз теоретичних основ проблеми формування уявлень про героїчні професії дорослих [1; 2; 3] дозволив
виокремити педагогічні умови забезпечення ефективності цього процесу: створення предметно-ігрового середовища;
систематичне ознайомлення дітей з професіями дорослих, у тому числі з героїчними; виховання інтересу до
героїчних професій; організації спостереження за працею людей героїчних професій; виховання поваги до людей
героїчних професій.
З метою реалізації першої педагогічної умови – створення предметно-ігрового середовища – нами було
створено куточок “У світі професій”, в якому було зібрано твори художньої літератури, що ознайомлюють зі світом
професій, ілюстрації, на яких зображено представників героїчних професій, обладнання для сюжетно-рольових ігор
на професійну тематику, іграшки, які відображають ресурси і результати праці та дидактичні ігри.
Для забезпечення систематичного ознайомлення дітей з професіями дорослих, у тому числі з героїчними,
нами був розроблений план роботи з ознайомлення дітей з героїчними професіями, за якими здійснювалась уся
педагогічна робота. Він включає різноманітні форми роботи з ознайомлення дітей з героїчними професіями: заняття,
розповідь педагога, розучування віршів, загадок, складання творчих розповідей, розв’язання проблемних ситуацій,
організація фотовиставок та ін.
З метою реалізації наступної педагогічної умови – організації спостереження за працею людей героїчних
професій – нами були організовані екскурсії до пожежної частини, спостереження за роботою лікаря, організована
зустріч з рятувальниками, військовими, пожежниками.
Для виховання інтересу до героїчних професій спільно з дошкільниками ми розігрували інсценівки,
навчаючи дітей правильно поводитися у певних ситуаціях, дібрали серію сюжетно-рольових ігор, тематика яких
відображала значення героїчних професій у житті людини, організовували виставки творчих малюнків людей
героїчних професій.
З метою виховання поваги до людей героїчних професій було проведено із старшими дошкільниками
пізнавальні бесіди, присвячені героїчним професіям, під час яких діти висловлювали свої побажання (про які
професії хотіли б дізнатися, за роботою представників яких професій хотіли б поспостерігати, кого бажали
запросити в гості).
Реалізація запропонованих педагогічних умов здійснювалась комплексно на трьох взаємопов'язаних і
взаємодоповнюючих один одного етапах.
І етап – підготовчий. На цьому етапі ми створили позитивний емоційний настрій для кращого сприйняття
інформації дітьми, про професії дорослих у тому числі про героїчні. Виховували інтерес до героїчних професій.
ІІ етап – змістовий. На цьому етапі ми надавали дітям знання про різні героїчні професії: їх назви, значення
для людини та суспільства, зміст трудових дій, необхідне обладнання та інструменти, взаємозв’язок з іншими
професіями.
ІІІ етап – процесуальний. На цьому етапі відбувалося закріплення знань дітей про професію у різних видах
діяльності (ігровій, трудовій, зображувальній тощо) та виховання поваги до людей героїчних професій.
Таким чином, протягом усього формувального етапу експерименту була проведена цілеспрямована робота із
впровадженням в практику плану роботи з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з героїчними професіями
дорослих.
Отже, реалізація педагогічних умов у формуванні уявлень про героїчні професії дорослих у старших
дошкільників, дозволяє успішно реалізувати цей напрям педагогічної роботи та сформувати основи внутрішньої
готовності дитини до самовідданої праці в майбутньому.
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Найвищою цінністю, що має людина є її здоров‘я. Дар даний нам від природи, але він є не безкінечним і саме
з метою його збереження, продовження та зміцнення необхідно формувати нові погляди у молодої людини. Цінність
здоров‘я не тільки в тому що воно є, але й в тому що його необхідно підтримувати, підтримувати постійно
формуючи свідому людину, що бажає його примножувати. Молодь не замислюється над цим даром. Діти думають,
що здоров‘я є, було й буде. Проте, кожен розуміє, що збереженню здоров‘я, слід приділяти увагу до початку
хвороби, а коли в організмі розвиваються певні патологічні зміни, можу бути пізно. Треба щоденно йти до цього
питання, формуючи свідомість дитини на всіх рівнях,починаючи з сім‘ї, суспільства, школи. Цьому питанню
приділяється велика увага з боку навчальних закладів. В курси, що передбаченішкільними програмами
запроваджено предмети, що забезпечують певний рівень знань дітей щодо здорового способу життя, забезпечення
безпеки життєдіяльності, основ функціонування організму та підтримки його гомеостазу [1, с. 3; 2, с. 8; 3, с. 23].
Це питання є надзвичайно актуальним і для нашої держави, так як статистика свідчить про щорічне
погіршення стануздоров‘я серед різних вікових категорій населення, не винятком є діти й підлітки. В Україні
намітилась стійка тенденція до зростання рівня захворювань різноманітної етіології. І саме, з метою популяризації
знань про вікові особливості функціонування організму й побудована програма з «Основ здоров‘я людини» [4, с. 4;
5, с. 4].
Саме тому, у теперішній час суттєва увага приділяється й питанням прищеплення учням загальноосвітніх
навчальних закладів навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Про це зазначається у Концепції
неперервної валеологічної освіти в Україні; Міжнародному проекті “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’я”;
Регіональній програмі розвитку Національної мережі сприяння здоров’ю та інших нормативних документах нашої
держави. Ми живемо в час змін, і ці зміни не могли не торкнутись й сфери освіти. За останні роки в національній
освіті відзначаються значні кроки щодо гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу, що й
відзначається багатьма нормативними документами.
Курс «Основи здоров’я» передбачено у навчальному плані середніх загальноосвітніх шкіл, який інтегрує
знання з валеології й безпеки життєдіяльності та має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя.
Зрозуміло, що все нове повинно проходити шлях апробації, це стосується й даного предмету. В цілому курс
«Основи здоров’я» містить достатню кількість необхідної та корисної інформації для учнів середніх та вищих шкіл,
яким допоможе сформувати бережливе ставлення до свого здоров‘я, сприятиме виховання бажання його підтримки
на належному рівні та зміцнювати на протязі всього життя. Вирішення даного питання буде не можливим без
задіяння якісно підготовлених фахівців, здатних на високому професійному рівні донести до учнів зміст навчального
матеріалу предмету «Основи здоров‘я» [5, с. 4; 6, с. 9].
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є обгрунтування необхідності та розширенні деяких питань, що на сьогодні не передбаченні
курсом «Основи здоров‘я».
Результати досліджень. Нажаль існує безжалісна статистика, яка свідчить, що рівень захворюваності серед
підлітків невпинно зростає. Так, поширеність захворювання становила 1844,35 на 1000 осіб, що на 42% відсотки
вище, ніж у попередні роки (1266,4). З 1991 року у 3 рази збільшилась поширеність хвороб ендокринної системи,
розладів травлення, а також новоутворень, в 2,7 рази – хвороб крові та кровотечних органів, у 2 рази – хвороб
кістково-м’язової й сечостатевої систем, хвороб системи кровообігу та вроджених аномалій. Такі данні є цілком
зрозумілими враховуючи, що наша країна сьогодні займає перше місце у світі по максимальній кількості вживаних
алкогольних напоїв серед дітей та підлітків. У наш час курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже половина
восьмикласників і біля 60% випускників шкіл. Серед споживачів першого наркотику – тютюну відмічаються навіть
діти молодших класів і дошколят (6–8%). Значно зросла за останні роки й кількість осіб, які незаконно вживають
наркотичні засоби і психотропні речовини, що створює безпосередню загрозу генофонду нації [3, с. 23].
Відсутність у школярів бажання піклуватись про себе негативно позначається й на їх психічному та
духовному аспектах здоров’я. Не менш жахлива ситуація сьогодні спостерігається відносно поширення серед молоді
ВІЛ- інфекції.
Дана інформація ще раз підтверджує, що поява та впровадження нового навчального предмету не є
випадковою. Завдання цього навчального курсу полягають у формуванні в учнів свідомого ставлення до свого життя
й здоров’я, оволодінні основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки
тощо [3, с. 25]. Але, реалізація поставлених завдань, як було зазначено раніше, цілком залежить від рівня готовності
відповідних вчителів до його викладання.
Цикл уроків з «Основ здоров‘я» для учнів 8 класу передбачає соціальну складову, яка знайомить учнів з
можливими наслідками певної поведінки та можливістю уникнення складних життєвих ситуацій , як дома так і в
соціумі. Даний цикл є надзвичайно актуальним так як передбачає соціальні аспекти статевого дозрівання, фактори
ризику, безпеку поведінки на шляхах, екологічну безпеку, основи самозахисту під час терористичних актів, основи
самозахисту в кримінальних ситуаціях, правову відповідальність неповнолітніх за свої вчинки, що порушують закон
та соціальні небезпеки в місцях проживання, соціальні конфлікти.
Під час вивчення теми «Соціальні аспекти статевого дозрівання» в учнів повинні сформуватись поняття про
фізіологічну та соціальну зрілість, їх ознаки; поглибити уявлення учнів про небезпеку для здоров’я раннього
статевого життя і вагітності неповнолітніх.
Крім того, як справедливо зазначає Л.Г.Горяна, навчальна дисципліна «Основи здоров’я» має свої особливі
методи, форми, прийоми, котрі притаманні тільки їй, а специфіка матеріалу вимагає конкретних методичних
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прийомів із застосуванням спеціальних форм організації домашніх, позакласних занять з використанням наочності
та засобів навчання під час організації навчальної діяльності учнів різного віку [1, с. 3].
Надзвичайно важлива роль у навчальному предметі «Основи здоров’я» відводиться розділам “Соціальна
складова здоров’я”, а також “Психічна й духовна складові здоров’я”. Викладання цих розділів вимагає особливої
теоретичної та практичної підготовленості вчителя. Таким чином, з наведених матеріалів видно, що вчитель з
«Основ здоров‘я» повинен бути гармонійно розвиненим в багатьох напрямках і сферах діяльності, бути фахівцем і
носієм гуманістичної освітньої парадигми.
Сучасний вчитель з «Основ здоров‘я» має бути теоретично підготовленим, володіти знаннями у контексті
чинного законодавства стосовно збереження й зміцнення здоров‘я учнів, володіти знаннями стосовно особливостей
виховання здорової дитини у сім’ї, ґрунтовними знаннями з безпеки життєдіяльності, бути фахівцем в питаннях
збереження й зміцнення психічного та духовного здоров’я учнів тощо. І лише за цих умов такий фахівець може
надати учням необхідний багаж знань стосовно забезпечення формування здорового способу життя. Крім цього
неабияке значення має саме практична підготовленість вчителя, яка полягає у вмінні передати учням повноту змісту
навчального предмету «Основи здоров’я», завдяки вдалої організації навчальної та позанавчальної діяльності учнів з
зазначеного предмету, прищепити в них інтерес до власного здоров’я, формувати бажання його зберігати та
зміцнювати в усіх його аспектах протягом усього життя.
Також слід відмітити, що вчитель основ здоров’я повинен мати свою індивідуальну, відмінну від усіх інших
вчителів, підготовку. Для здійснення високопрофесійної валеологічної діяльності, вчитель має поєднати психологопедагогічну діяльність з високим рівнем біологічних та медичних знань, що в свою чергу стане запорукою
належного рівня знань , що отримають діти під час вивчення курсу «Основи здоров’я». Такі теоретичні знання,
набуті дітьми в процесі навчання обов‘язково мають бути підкріпленими основами практичної валеології.
Проводячи системне вивчення матеріалу курсу «Основи здоров’я», учні мають можливість провдити моніторинг
рівня здоров‘я учасників, використовуючи здоров‘язберігаючі технології.
Таким чином, сучасне суспільство ставить нові вимоги не тільки перед вчителями, але й перед учнями на всіх
рівнях опанування знаннями, які в майбутньому допоможуть їм вчасно й вміло зорієнтуватись в житті й зробити
правильний вибір, визначивши, головні приорітети та сенс свого життя, а допоможуть в цьому складному процесі
знання отримані дитиною в сі‘є – на прикладі батьків, в школі – від вчителя «Основи здоров’я», бажано, на власному
прикладі та набуті на власному досвіті. Сьогоднішні реалії, вимагають проведення й формування нових програм з
опанування предмету «Основи здоров‘я», розробка яких, в першу чергу, передбачає розвиток
здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання
здоров’я та дбайливого ставлення до нього протягом усього свого життя.
Основні наші зусилля мають бути направленими на формування в учнів свідомого ставлення до свого життя
і здоров‘я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров‘я поведінки не
тільки в школі, сім‘ї а й в соціумі. Все це стане запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння,
взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути
зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів:
роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх, дискусіях, творчих
проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.
Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а
й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.
Висновок.
Спираючись на вищезазначене можна зробити такі висновки. Основними завданнями, що висувають сучасні
умови є формування та набуття учнями здоров’язбережувальних компетенцій, зокрема, збільшення обсягу знань
щодо збереження життя та зміцнення здоров’я, поглиблення навичок та умінь (зокрема прийняття рішень,
розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння
негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як
громадянина), усвідомлення учнями необхідності відповідати за своє життя і здоров’я.Постійне зростання кількості
учнів загальноосвітніх шкіл з відхиленнями у стані здоров’я, а також поява нового навчального предмету «Основи
здоров’я», спрямованого на підвищення рівня культури здоров’я школярів, переконує нас в нагальній потребі й
необхідності впровадження цього інтегрованого курсу й підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців,
здатних на високому професійному рівні забезпечувати викладання предмету.
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ОЦІННО-ЕТИЧНІ СУДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Савчук С. Ю., здобувач вищої освіти
Маліновська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із важливих завдань закладу дошкільної освіти є формування в дітей оцінно-етичних суджень щодо
поведінки і вчинків героїв художніх творів, своїх однолітків та власної поведінки.
В освітній лінії «Особистість дитини» Базового компонента дошкільної освіти виокремлено підрозділ
«Самосвідомість», в якому чітко визначено досягнення дитини-випускника дошкільного закладу, а саме:
«Висловлює елементарні судження про свої досягнення, якості, вчинки. Прагне до високої самооцінки, переживає
свою відповідність - невідповідність до певного еталону. Вміє порівнювати себе (якості, досягнення, вчинки) з
іншими. Усвідомлює зв'язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних дорослих» [3,
с.7].
Змістовою лінією художньо-мовленнєвої компетенції, одним із її складників, за Базовим компонентом
дошкільної освіти, є оцінно-етична компетенція дошкільника як здатність дітей свідомо аналізувати поведінку героїв
художнього твору, висловлювати своє ставлення до них, мотивувати свої моральні та естетичні оцінки [4].
Проблема формування оцінних суджень у дітей тісно пов'язана із загальною проблемою оцінки та
оцінювання. Проблема оцінки досліджувалася вченими в різних напрямах: філософському (В.Василенко,
Г.Дробницький, Л.Столович, В.Тугаринов та ін.), психологічному (В.Андреева, М.Козак, Н.Крупина, Ю.Кулюткин,
Г.Липкина, В.Мясищев, С.Тищенко, О.Шарган, Р.Шакуров та ін.), педагогічному (Ш.Амонашвілі, Л.Ващенко,
В.Онищук, В.Полонський, В.Рогинський, О.Цокур ін.), лінгводидактичному (Н.Анкудинова, А.Богуш, С.Чемортан та
ін.).
У новому тлумачному словнику української мови оцінка тлумачиться як «думка, міркування про якість,
характер, значення і т. ін. кого-, чого-небудь» та «прийняте позначення якості знань і поведінки». А поняття
«оцінювати» визначається як «визначати якість, цінність, достоїнства кого-, чого-небудь, характеризувати;
визначати позитивні якості, цінності» [8, с. 772].
Психологи (М.Козак, В.Мясищев, О.Шарган) пов'язують оцінку з оцінними відношеннями. Під оцінкою
вони розуміють будь-яке значуще переживання людини, пов'язане з будь-яким об'єктом, її позитивне чи негативне
ставлення до цього об'єкта. У широкому розумінні оцінка – це диференційоване ставлення людини як до об'єкта в
цілому, так і до окремих його частин, деталей. Оцінка завжди є усвідомленим психологічним актом, який виражає
один з видів відношень особистості до об'єкта й рівень відповідності означеного об'єкта вимогам, які до нього
ставляться. Оцінні відношення складаються із сукупності усвідомлених психічних актів людини, тобто сукупності
оцінок [6].
Поняття «оцінка», «оцінювання», «оцінні судження», «самооцінка» використовуються в усіх видах
діяльності людини й на всіх вікових етапах її розвитку.
З оцінкою тісно пов'язане поняття «оцінний еталон» як критерій оцінної діяльності. На основі еталона
здійснюються оцінно-контрольні операції. У процесі навчальної діяльності задані ззовні еталони в подальшому
виявляються у вигляді знань, досвіду, умінь і стають основою внутрішньої рефлекторної оцінки. Отже, оцінювання
неможливе без еталона. Ш.Амонашвілі підкреслює, що еталон, на основі якого відбувається оцінювання, повинен
мати такі властивості, як ясність, реальність, точність, повнота, об'єктивність [1]. Оцінний еталон морально-етичного
змісту – це зразок, взірець словесної характеристики поведінки або вчинку людини (героя художнього твору)
відповідно до усталених у суспільстві морально-етичних норм і правил. Оцінні еталони складаються на основі
морального кодексу й етикетних норм, що прийняті в даному суспільстві. У навчально-виховній діяльності
дошкільних закладів і початкової школи оцінні еталони є зразком для формування оцінок і оцінних суджень дітей та
учнів, вони виражаються насамперед в оцінках педагогів, тобто в педагогічних оцінках.
Б.Ананьєв виокремлює дві функції впливу оцінок на особистість дитини: 1) орієнтовну, що впливає на
розумову роботу, сприяє усвідомленню процесу цієї роботи; 2) стимулювальну, що впливає на «афективно-вольову
сферу внаслідок переживання успіхів чи невдач» [2, c. 145].
Педагогічна оцінка здійснює спрямовувальний вплив на оцінку й оцінні судження дітей, які їх
використовують у взаємовідносинах з товаришами, в оцінках поведінки і вчинків героїв літературних творів. Під
впливом педагогічної оцінки формуються адекватні дитячі оцінки; діти досить вдумливо і з великим інтересом
зіставляють свою роботу зі зразком і майже ніколи не помиляються в її оцінці.
Всі оцінки вчені класифікують по-різному: парціальні, підсумкові, опосередковані, безпосередні
(Б.Ананьев); адекватні й неадекватні (І.Бронніков); позитивні, негативні (Ш.Амонашвілі, Б.Ананьев); аргументовані,
неаргументовані, мотивовані, немотивовані, результативні, процесуальні, короткі, розгорнуті (А.Богуш); етичні,
моральні, естетичні, емоційні, ціннісні (Н.Карпинська, Л.Князева, Л.Славина, Р.Шакуров та ін.) [4].
Судження є однією з форм логічного мислення, в якій стверджується або заперечується наявність у
предметах і явищах певних властивостей, зв'язків та відношень між ними.
Оцінно-етичні судження – це висловлювання, в яких на основі аналізу процесу і результату діяльності
(змісту художніх творів) стверджується або заперечується адекватність поведінки чи вчинку людини (героя
художнього твору) до морально-етичних норм, що прийняті в суспільстві; це характеристика певного ставлення
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особистості до поведінки (чи окремого вчинку) іншої людини (героя художнього твору); розкриття мотивів, що
спонукали дитину до вибору відповідної оцінки.
Формування морально-етичних оцінок у дітей досліджувалося такими вченими, як О.Запорожець,
Р.Ібрагимова, Н.Карпинська, Л.Пеньєвська, Л.Славина, Н.Циванюк та ін. Учені відзначають, що в дошкільному віці
виникають перші етичні оцінки, на підставі яких діти вчаться диференціювати хороші й погані вчинки. Це
переконливо довів О.Запорожець, який організував з дітьми старшого дошкільного віку драматичний театр. У
процесі підготовки вистав діти знайомилися з художнім текстом-сценарієм, оцінювали поведінку і вчинки героїв,
гру своїх однолітків. За словами науковця, «іноді навіть неживі предмети піддаються суворій оцінці, якщо дитина не
знаходить потрібного живого персонажу, на якого можна було б покласти відповідальність за те, що трапилось» [7,
c. 245].
Вчені підкреслюють, що чіткість в описі позитивних і негативних персонажів казки допомагає дітям
відповідати на запитання, хто їм сподобався чи не сподобався. Діти правильно орієнтуються в оцінці героїв і чітко
визначають свою позицію у ставленні до героїв: позитивні герої їм подобаються, є предметом їхньої симпатії,
співчуття; негативні викликають критику й обурення, діти нагороджують їх такими епітетами, як поганий, недобрий,
гидкий.
Текст, що особливо сподобався дитині в казці, потребує від неї більш складної роботи думки – їй потрібно
виділити героя, що справив на неї найкраще враження, визначити мотиви поведінки позитивного персонажа,
провести елементарний аналіз його вчинків. Запитання, чому дитині подобається чи не подобається герой твору,
вимагає від неї переконливого мотивування своїх симпатій чи антипатій. Дослідження Н. Карпинської щодо
виявлення розвитку процесу усвідомлення дітьми моралі казок свідчать про різні ступені глибини та усвідомлення
мотивувань учинків персонажів казок дітьми. Діти найчастіше мотивують своє позитивне ставлення до персонажів
твору їхніми привабливими зовнішніми ознаками і це виявляється в оцінках дітей [5, c. 79-90].
Н.Карпинська відзначає, що діти молодшого дошкільного віку оцінюють поведінку героїв тільки на основі
зовнішнього фактичного зв'язку явищ. Так, на думку дітей, півник потрапив до лисиці в лапи, тому що захотів пшона
і виглянув у віконце, а лисиця впіймала його. Діти не оцінюють вчинок півника як прояв необережності,
неслухняності (кіт же заборонив йому визирати у віконце у казці «Котик, півник, лисичка»).
Часто діти називають певні якості, що характеризують героя з морального боку. Одні просто називають
героя, який їм сподобався, – «бо він добрий», «хоробрий»; інші намагаються мотивувати своє ставлення до
персонажа. Діти оцінюють учинки героїв також з погляду їхнього ставлення до інших дієвих осіб твору, і симпатії
дитини не обов'язково можуть бути на боці головного героя.
Н.Карпинська в результаті досліджень виявила й факти, коли зрозумілі та близькі приклади поведінки
героїв казки діти зіставляли зі своїм власним досвідом. Дошкільникам подобається працелюбна Попелюшка, і вони
самі починають розповідати, як допомагають вдома своїм батькам.
Діти переносять мораль казки не тільки на свій власний досвід, а й зіставляють учинки своїх товаришів з
мораллю казки. У результаті досліджень, учені (Н.Карпинська, М.Коніна, Л.Пеньєвська) дійшли висновку, що
систематичне розповідання і читання дітям народних казок, активне, цілеспрямоване керування дитячим
сприйняттям формує активне і свідоме ставлення до героїв та їхніх учинків ще під час слухання казки, сприяє
правильному визначенню їхніх позитивних і негативних якостей. Діти вчаться орієнтуватися в ідейному змісті казки,
осмислювати повчальні висновки. Усвідомлена дошкільником мораль казки знаходить своє відображення в
судженнях, суперечках, розмовах, а усвідомлення одержаних вражень, оцінка поведінки казкових персонажів
допомагає дітям осмислити свої власні вчинки. У процесі навчання переказу діти 6-7 років з нормальним розвитком
можуть не тільки передати зміст казки близько до тексту, а й запам'ятати римовані вирази, правильно оцінити
поведінку героїв, перенести деякі вирази із середини в кінець. При цьому логіка переказу не руйнується. Старші
дошкільники переважно свідомо ставляться до смислу творів, хоч окремі діти не узагальнюють повчальні висновки,
а тільки передають факти. Бесіда за змістом казки допомагає дитині зрозуміти основну думку казки, визначити
характеристики персонажів, правильно їх оцінити.
Як засвідчив аналіз наукових досліджень з означеної проблеми, оцінка й оцінні судження є важливим
показником як морально-етичного, так і мовленнєвого розвитку дошкільника.
Таким чином, оцінно-етичні судження посідають важливе місце в структурі художньо-мовленнєвої
діяльності дошкільників.
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КОМП’ЮТЕР ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ

Салука Н. М., здобувач вищої освіти
Павлюк Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційнокомунікаційних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення
інформаційних потоків у суспільстві й утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою
частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти,
орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними
змінами в педагогічній теорії і практиці, пов’язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні
бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне
суспільство.
Впровадження комп'ютера здійснюється в усі сфери життєдіяльності дитини, впливає на її психічний та
розумовий розвиток, пізнавальну активність. Проблема пізнавальної діяльності дошкільників – одна з
найактуальніших у теорії і практиці дошкільного виховання, оскільки пізнавальна активність є необхідною умовою
формування розумових якостей дітей, їх самостійності та ініціативності.
Під пізнавальною активністю слід розуміти самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на
пізнання навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю розв’язати завдання, що
постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях [2, с. 88].
Зокрема, у Базовому компоненті дошкільної освіти (сфера «Я-сам», змістова лінія «Психічне Я») йдеться
про те, що дитина повинна «мати уявлення про пізнавальну активність у власному розвитку, цікавитися
особливостями свого сприймання, пам’яті, уяви, мислення; володіти початковими формами дослідництва,
експериментування, елементарно вивчати навколишній світ». Пізнавальний інтерес – найважливіша область
загального феномена інтересу. Його предметом є сама визначна властивість людини: пізнавати навколишній світ не
тільки з метою біологічної та соціальної орієнтування в дійсності, але в самому істотному відношенні людини до
світу – в прагненні проникати в його різноманіття, відображати в свідомості сутнісні сторони, причинно-наслідкові
зв’язки, закономірності, суперечливість.
Пізнавальний інтерес можна визначити як загальну, так і вибіркову спрямованість особистості, яка
звертається до процесу пізнання, до його предметної сторони і самого процесу оволодіння знаннями. У більш
вузькому значенні, стосовно процесу навчання – це «спрямованість особистості дитини, підлітка на оволодіння
всією сукупністю знань, які їй викладаються» [4, c. 4].
Сутність пізнавального інтересу розкривається в його спрямованості на процес пізнання [4, с.28]. Як і всі
педагогічні явища, пізнавальний інтерес, на думку Г. Щукіної, характеризується складністю та багатозначністю. Він
виступає: 1) як мета виховання; 2) як засіб формування особистості; 3) як умова ефективного навчального та
виховного процесів; 4) як мотивація навчання; 5) як елемент структури особистості [4, с.44].
Проблему розвитку пізнавальних інтересів досліджували В. Сухомлинський, А. Алексюк, О. Біляєва,
Є. Голанд, Л. Гордон, К. Делікатний, В. Демиденко, Б. Друзь, Є. Киричук, В. Онищук, В. Шморгун, Є. Рабунський,
О. Синиця, О. Савченко, І. Унт та ін.
Формуючись і розвиваючись, пізнавальний інтерес переходить ряд етапів, які належить враховувати у
роботі з дітьми:
1. Пізнавальний інтерес має споглядальний характер. Переважає емоційний структурний компонент.
Завдання вихователя: викликати інтерес, зацікавити дитину.
2. Пізнавальний інтерес має оцінний характер. Переважає пізнавальний компонент. Завдання вихователя:
розширювати обсяг інформації.
3. Пізнавальний інтерес має дійовий характер. Переважає вольовий структурний компонент. Завдання
вихователя: розвивати свідоме ставлення до пізнання. [2, с. 4].
Вивчення наукових джерел свідчить про зростаючий інтерес учених до питань розвитку пізнавального
інтересу в дітей дошкільного віку у зв’язку з розробкою проблеми активізації їх пізнавальної діяльності, формування
суб’єктної позиції в навчальній діяльності, що передбачає розвиток здібностей самостійно керувати нею.
Для розвитку у дітей стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати певних зусиль. Перед ним
стоїть завдання: зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної
діяльності. Тобто пропонований вихователем матеріал для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної,
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несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити
позитивну емоційну атмосферу навчання. Такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку
розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння.
Процес формування у дітей пізнавального інтересу потребує знань педагога про індивідуальні прояви,
нахили і можливості вихованців, творчого підходу до стимулювання їхньої діяльності. Його ефективність
передбачає використання інформаційних комп’ютерних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності
й утворюють глобальний інформаційний простір. Зазначимо, що комп’ютерні технології навчання впевнено
займають свою нішу в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу. Тому застосування
комп’ютера може бути ефективним засобом підвищення інтересу дітей до навчання. Комп’ютер у життя дитини
може увійти лише через гру, тому в дошкільних навчальних закладах розвивальне середовище функціонує як
комп’ютерно-ігровий комплекс. [3].
Впровадження комп’ютера у дошкільну освіту дає змогу розширити світогляд дітей, а вихователю повніше
використовувати наявні освітні ресурси, що істотно підвищить рівень освіти. Першочерговим завдання при
використанні комп’ютера
у дошкільних закладах є створення візуально і психологічно комфортного
інформаційного середовища з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієгічних вимог. [1].
В ході спілкування з комп’ютером потрібно виховувати інтелектуальні, вольові та емоційні якості
особистості, культивувати звичку до свідомої та сумлінної праці, уміння долати труднощі, переживати радість
пізнання та досягнення успіху.
Окрім комп’ютера, вихователь може підбирати мультимедійний матеріал та розробляти заняття з його
використанням. Такі заняття дозволяють подавати дітям візуально привабливий, інформаційно багатий навчальний
матеріал та ефективніше розв’язувати педагогічні задачі [1, c.22].
Використання комп’ютерних ігор у освітньому процесі закладів дошкільної освіти не тільки збільшує
швидкість передачі інформації дітям дошкільного віку та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких
процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у
інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.
Експериментальне дослідження щодо активізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку
полягало в організації педагогічного експерименту за трьома етапами: контатувальним, формувальним та
контрольним. Дослідження проводилось у ДНЗ № 7 «Сонечко» міста Броди Львівської області, учасниками
експерименту були 56 дітей старшого дошкільного віку (28 дошкільників – контрольна група та 28 –
експериментальна) та 10 педагогів.
На констатувальному етапі для вивчення сформованості пізнавального інтересу дітей старшого
дошкільного вікунами було обрано критерії та показники:
 репродуктивно-наслідувальний – пасивність, відсутність інтересу до пізнавальної діяльності, недостатня
сформованістю пізнавальних умінь.
 репродуктивно-виконавчий – нестійкий інтерес до пізнання, який можливо підтримувати тільки
використовуючи яскравий пізнавальний матеріал.
 конструктивно-виконавчий – стійке прагнення до пізнавальної діяльності у індивідуальній і колективній
формах.
 творчий – стійкий інтерес і прагненням до пізнавальної діяльності.
Базуючись на вказаних вище критеріях та показниках, ми визначили три рівні сформованості пізнавальних
інтересів у досліджуваних дітей п’яти-семи років – високий, середній, низький. Високий рівень характеризується
проявом ініціативності, самостійності, інтересу й бажання вирішувати пізнавальні завдання. У разі утруднень діти не
відволікаються, проявляли завзятість і наполегливість в досягненні результату, який приносить їм задоволення,
радість і гордість за досягнення. Середній рівень – велика ступінь самостійності в прийнятті завдання та пошуку
способу її виконання. Низький рівень – не проявляють ініціативності і самостійності в процесі виконання завдань,
втрачають до них інтерес при утрудненнях і виявляли негативні емоції (прикрість, роздратування), не задають
пізнавальних питань; потребують поетапне поясненні умов виконання завдання, показі способу використання тієї чи
іншої готової моделі, допомоги дорослого.
Для виявлення рівнів розвитку пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку ми
використовували методику В.Суржанської. Робота з дітьми включала проведення нетривалих занять з метою
встановлення доброзичливого позитивного емоційного контакту з дітьми; спостереження за ними у різних видах
діяльності з метою виявлення рівня розвитку пізнавальної активності дошкільників, а також ряду чинників, що
впливають на цей рівень.
Вивчення роботи вихователів закладу дошкільної освіти виявило, що загальні спостереження за видами
діяльності дітей, які організовує вихователь, не дають об’єктивної картини прояву пізнавальних інтересів дітьми.
Тому було сконструйовано серію завдань, які містять в собі ситуації, де дитина тим чи іншим способом виявляла б
показники пізнавальних інтересів.
За результатами констатувального етапу діти були розділені за рівнями розвитку пізнавальних інтересів. До
високого рівня було віднесено 29,8 % дітей КГ і 30,88 % ЕГ. Основними показниками середнього рівня розвитку
пізнавальних інтересів є: прояв інтересу до завдань, володіння практичними операціями, можливість робити
умовиводи, але самостійність і впевненість розвинуті в них недостатньо. Їх налічувало 47,45 % КГ і 48,75 % ЕГ.
Показниками низького рівня розвитку пізнавальних інтересів є: поверховий інтерес, припускання помилок, прояви
пасивності у різних видах діяльності, відсутність зосередженості і уваги, несамостійність у вирішенні завдань. Сюди
було віднесено 22,75 % КГ і 23,63 % ЕГ.
На другому етапі дослідження (формувальний експеримент) було впроваджено систему роботи з розвитку
пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку засобами комп’ютерних ігор, яка передбачала реалізацію
педагогічних умов активізації пізнавальної діяльності старших дошкільників:
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1) побудована цілісна система буде результативною, якщо в єдності розглядати зміст, форми, методи і стиль
спільної пізнавальної діяльності вихованця та вихователя;
2) ефективна реалізація системи пізнавальних завдань засобами комп’ютерних ігор – забезпечення
пізнавальної продуктивності старших дошкільників в рамках виховного процесу в дошкільному навчальному
закладі;
3) взаємодія ДНЗ та сім’ї в процесі організації пізнавальної діяльності старших дошкільників засобами
комп’ютерних ігор.
Третій етап (контрольний експеримент) показав динаміку зросту пізнавальних інтересів після проведеної
педагогічної роботи на другому етапі.
Порівняльний аналіз результатів констатувального та контрольного етапів експерименту дозволив
зафіксувати позитивну динаміку змін у пізнавальній активності дошкільників експериментальної групи ( високий
рівень – 39,5 %, середній рівень – 50,74 %, низький рівень – 9,76 %) та контрольної групи (30,6 % низьких і 48,26 %
середніх показників, високих – 21,14% КГ). Однак дані експериментальної групи значно переважають показники
контрольної групи, що свідчить про ефективністьпроведеної роботи на формувальному етапі дослідження.
Таким чином, методика активізації у дітей шостого-сьомого років життя пізнавального інтересу вплинула на
підвищення рівнів розвитку інтересів дітей, на заохочення, стимулювання, бажання пізнавати нове, вчитися.
Впроваджуючи використання комп’ютерних ігор можна з упевненістю сказати, що такі ігри є ефективним засобом,
за допомогою якого можна активізувати пізнавальну діяльність дітей.
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ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Сахарчук І. В., здобувач вищої освіти, магістрант
Джеджера К. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах духовного відродження українського суспільства актуалізується потреба у високоморальних
особистостях, зорієнтованих на реалізацію загальнолюдських і національних моральних цінностей. Зазначена ситуація
зумовлює необхідність посилення уваги до питання морального виховання особистості в освітніх закладах, сприяння
досягненню нею високого рівня моральності.
Актуальність цього завдання спричинила увагу вчених до зазначеної проблеми (Б. Ананьєв, В. Андрущенко,
Ш. О Амонашвілі, І. Бех, О. Вишневський, І. Зязюн, В. Сухомлинський), зокрема до питань морального розвитку
наймолодшого покоління – дітей дошкільного віку (О. Булатова, А. Гончаренко, Н. Дятленко, Т. Колесіна, О. Кошелівська,
Т. Маркова, В. Нечаєва Г. Савицька, Т. Фасолько, М. Федорова) та можливостй його забезпечення у закладах дошкільної
освіти: (А. Богуш, З. Борисова, К. Клімова, О. Монке, Т. Поніманська, М. Федорова).
На підставі аналізу цих праць учених та враховуючи специфіку вікового розвитку дітей старшого дошкільного віку,
можливим є висновок про те, що такий процес набуває особливої якості на даному віковому етапі завдяки новоутворенням в
інтелектуально-екзістенційній (спроможності до певної самостійності мислення та усвідомлення власного "Я"), емоційновольовій (збагаченню спектру моральних почуттів та здатності до супідрядності мотивів), дієво-практичній (виробленню
уміння планувати і відтворювати задуми) сферах та досягненню якісно нового рівня комунікативної діяльності, що
визначається помітною активізацією взаємин з людьми (дітьми та дорослими), зростанням можливостей до рефлексії та
антиципації, певною налаштованістю на дотримання правил спілкування з ними. Це дає змогу для розуміння сутності
моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку як здатності свідомо відтворювати власну поведінку на засадах
загальноприйнятих моральних норм і правил, адекватно оцінювати власну поведінку та поведінку однолітків, розуміти,
доречно й адекватно використовувати в мовленні слова, що позначають морально-етичні категорії.
Відповідно привертають увагу теоретичні обґрунтування вчених, які стосуються реалізації морального виховання в
напрямі формування здатностей дошкільників усвідомлювати значення моралі. Варто підкреслити, що успішність виконання
цього завдання залежить не тільки від забезпечення обізнаності вихованців з нормами моралі, але й значною мірою – від
їхньої здатності до роздумів, вироблення власних висновків та моральних оцінок, розрізнення морального і аморального[1].
У зазначеному контексті важливими є висновок О. Монке стосовно значення оцінно-етичних суджень старших
дошкільників, у яких відображені їхні ставлення до поведінки (чи окремого вчинку) інших людини; розкриваються мотиви,
які спонукають дитину до відповідної оцінки на основі аналізу процесу і результату діяльності, стверджується або
заперечується адекватність поведінки чи вчинку людини відносно моральних норм, прийнятих у суспільстві [6, с. 17].
На такій аксіологічній основі стає можливим вироблення морального ставлення дитини до дійсності. Моральне
виховання у цьому напрямі має реалізуватись, на наш погляд, на засадах формування гуманних почуттів старших
дошкільників та відповідних відносин між ними. Адже, як стверджує Т. Поніманська, "сутнісний зміст гуманістичної
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парадигми може бути розкритий у світлі актуальних проблем суспільного життя, принципів пріоритету людини в системі
джерел саморозвитку суспільства, синтезу знань…" [7, с. 49].
Вагомі педагогічні можливості щодо виконання цього завдання розкриваються у працях, присвячених формуванню
гуманних взаємин старших дошкільників (Л. Врочинська, А. Гончаренко, О. Козлюк, І. Корякіна, І. Савченко). Зокрема, на
думку А. Гончаренко, гуманні взаємини старших дошкільників, що виявляються у взаємоспрямованих і позитивно
забарвлених зв'язках між ними, у здатності до встановлення, узгодження та збереження контактів, розгортання
конструктивної спільної діяльності, сприяють посиленню взаєморозуміння і взаємопідтримки, вдосконаленню культури
поведінки. [2, с. 16]. Цінними для нас є висновки автора про те, що завдяки розвитку гуманних взаємин, який відбувається у
продуктивній, ігровій, художній діяльності та спілкуванні дошкільників, виникає особлива якість емоційного переживання
задоволення від спільного результату діяльності та процесу спілкування [2, с. 17], що призводить до зміцнення позитивного
ставлення до людей.
Відповідно на особливу увагу заслуговує проблема забезпечення гуманістичної спрямованості спілкування старших
дошкільників, "що базується на гуманізмі як моральній нормі і цінності, повазі, довірі, рівності і справедливості…" та
уможливлює "задоволення потреби дитини в спілкуванні, співчутті, співпереживанні, розумінні, установленні особистісних
контактів" [4, c. 15]. Реалізація взаємин такої якості вимагає від дитини здійснення морального вибору, сутність якого, на
думку О. Кошелівської, полягає у "самовизначенні особистості щодо моральних цінностей та способів їх реалізації у вчинках
за умови протистояння особистого та суспільного інтересів", надання переваги суспільним нормам, визнання цінності іншої
людини як найвищої [5, с. 7].
При цьому варто погодитись з твердженням дослідниці про те, що формування зазначеної здатності стає можливим
завдяки появі емоційного передбачення та підпорядкованості мотивів і досягається шляхом розширення спектру моральних
уявлень дитини про своє "Я" та вироблення адекватної самооцінки, збагачення її емоційної сфери моральними почуттями та
переживаннями, розширення досвіду моральної поведінки та моральної діяльності, спонукання до прийняття рішень у
моральних ситуаціях альтернативного змісту [5, с. 16].
Водночас важливим бачиться врахувати думку автора стосовно можливості конформної поведінки вихованців, яка
реалізується під впливом педагогів або інших дорослих чи дітей та перешкоджає здійсненню дошкільником морального
вибору [5, с.17].
У цьому випадку здатність старшого дошкільника долати негативні впливи залежить, на наш погляд, від рівня
сформованості його відповідальності. Як зазначає Т. Фасолько, вона є суттєвим показником моральності старшого
дошкільника і "у своїй розвинутій формі передбачає самопокладання, ініціативу, дію за власною спонукою, без заохочень
ззовні … включає серйозне ставлення до обов’язків, здатність надавати перевагу обов’язку перед розвагою; відповідати перед
іншими за свої рішення та їхні наслідки; дотримання даного комусь слова, виконання обіцянки; послідовність у словах та
вчинках; відчуття межі припустимої поведінки; бажання самовдосконалюватися; готовність визнати свої помилки;
повинитися, розкаятися; вміння з власного бажання братися за складну або копітку справу" [8, с. 94].
Необхідно підкреслити, що зазначена особистісна якість є основою для становлення відповідального самовизначення
та відповідальної поведінки дошкільників і дає змогу спланувати та реалізувати її відповідно до моральних норм, передбачити
наслідки для інших і для себе та змінити у раз необхідності на користь дотримання моральної норми [8, с. 98].
Ще однією суб’єктивною передумовою морального вибору є самоповага – особистісна властивість, яка, за словами
Н. Дятленко, є продуктом самосвідомості, входить до складу емоційно-когнітивного Я-образу дитини і характеризується
"відносно позитивним ставленням до себе, яке акумулює узагальнені переживання власної цінності в очах інших людей,
усвідомлення власних чеснот" [с. 15-16]. Як зазначає автор, процес вироблення такого ставлення до себе значною мірою
зумовлюється внутрішніми умовами, до яких належать прагнення до самовираження, апробації і відстоювання власного "Я",
потреба у визнанні, здатність до вироблення самооцінних суджень [с. 16].
Це підкреслює необхідність проведення цілеспрямованої виховної роботи, спрямованої на розвиток уявлення
дошкільників про себе та становлення позитивного Я-образу, їх ознайомлення з конкретними способами взаємодії з людьми,
формування власного досвіду відповідальної поведінки.
Зазначене завдання, на наш погляд, необхідно розв’язувати у цілісному контексті формування культури поведінки
старших дошкільників. Адже, як слушно стверджує М. Федорова, сутність цього феномена "полягає в тому, що будь-які
вчинки людини розглядаються у діалектиці добра і зла", а її повсякденні дії і вчинки віддзеркалюють моральні норми і
цінності та оцінюються . за принципом "максималізації добра і мінімалізації зла" [9, с. 129].
Завдяки отриманим вченою висновкам відносно виховання культури поведінки дітей шостого і сьомого років життя є
підстави стверджувати, що цей процес має бути зорієнтованим на формування афективно-гностичних комплексів та оцінних
еталонів, здатності до емпатії та елементарної саморегуляції поведінки і реалізуватись в ігровій, трудовій, навчальній, творчій
діяльності і зумовлюють формування стилю поведінки дитини. [9, с 133].
Широта і складність висвітлених виховних завдань щодо морального виховання дітей старшого дошкільного віку
зумовлює необхідність чіткої, цілеспрямованої, послідовної системи роботи закладу дошкільної освіти в досліджуваному
аспекті, яка охоплювала б усі форми навчальної і позанавчальної діяльності і проводилась із допомогою комплекту
взаємопов’язаних методів формування моральної свідомості та моральної поведінки, стимулювання моральних почуттів і
мотивів дотримання моральних норм, утримання від їх порушення.
Водночас ми погоджуємось із думкою учених (Л. Василенко, І. Княжева, І. Корякіна, М. Лісіна, І. Савченко) відносно
того, що ефективність морального виховання дитини залежить передусім від виховного впливу. У зв’язку з тим, що батьки
володіють різними виховними можливостями відносно такого впливу, необхідним є підвищення їх готовності до морально
виховання дітей. Це вимагає від педагогів вивчення виховного потенціалу сім’ї, підвищення педагогічної культури батьків та
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інтеграції спільних з ними зусиль у створенні сприятливих умов для морального розвитку вихованців.
Таким чином, основними виховними орієнтирами розвитку моральності старшого дошкільника мають бути:
збагачення обсягу моральних знань та спонукання до роздумів, що є основою для становлення моральної свідомості і
самосвідомості особистості; створення емоційно забарвленого виховного середовища, яке збагачує переживання дитини
моральними почуттями та спрямовує до моральної якості ставлення до себе та до навколишнього світу; формування
моральних якостей у площині гуманізму, відповідальності та самоповаги, які уможливлюють моральний вибір дитини,
заснований на усвідомленій самоцінності та цінності іншого; формування моральної поведінки як результату наслідування
позитивних прикладів та вироблення спроможності до морального вибору.
Сьогодні, враховуючи суперечливі тенденції у розвитку духовної сфери суспільства, формування цих базових засад
моральності особистості в дошкільному віці утворює вагомі підстави не тільки для її морального розвитку, але й для
морального вдосконалення майбутньої української спільноти.
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ

Святківська В. М., здобувач вищої освіти
Гронь Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему
розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань. Тому велике значення набуває впровадження інтерактивних
методів навчання і виховання, яке є ефективнішим засобом в опануванні сучасних технологій, підвищенні
ефективності навчання і якості знань, формуванні життєвої і професійної компетентності сучасної молоді.
Національна доктрина розвитку освіти запроваджує пошук ефективних шляхів оптимізації іншомовної
підготовки школярів. У ХХІ столітті іншомовна комунікативна компетентність є вимогою часу, засобом
міжкультурної та міжособистісної комунікації. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому,
що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Запровадження інноваційних
технологій навчання у навчально-виховний процес старшокласників дає змогу учням ефективно оволодіти
іноземними мовами, мотивує до іншомовної комунікації, допомагає розкрити творчі здібності кожного учня [1].
Проблема впровадження методу Case Study в практику освіти обумовлюється тенденцією, яка витікає із
загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації на формування іншомовної комунікативної компетентності,
розвиток здібностей особи, серед яких особлива увага приділяється здібностям до навчання, зміни парадигми
мислення, умінню переробляти величезні масиви інформації [2,3].
Теоретико-методичні засади застосування кейс-методу досліджували зарубіжні вчені, серед них можна
відзначити Дж. Ерскіна, М. Лідере, Е. Монтера, М. Норфі. У вітчизняній освітній практиці використання такого
методу на уроках іноземної мови перебуває на початковому етапі. Цій проблемі присвячені публікації українських
спеціалістів у даному напрямі, серед яких В. Лобода, Ю. Сурмін, А. Сидоренко, А. Фурда.
Практика свідчить, що існуючий розрив між інтелектуальними можливостями школярів, їх інтересами і
тим, що вони в дійсності можуть висловлюватися на іноземній мові, поступово руйнує мотивацію, яка
підтримувалася на початку новизною предмета, прагненням, готовністю і бажанням навчитися спілкуватися мовою,
яка вивчається. Тому проблема застосування цього методу у навчанні школярів іноземної мови потребує більш

Наука, освіта, суспільство очима молодих

157

детального опрацювання у контексті сучасних освітніх тенденцій, які спрямовані на формування іншомовної
комунікативної компетентності на всіх освітніх рівнях.
Актуалізація визначеної проблеми зумовила формулювання мети роботи, що полягає у дослідженні
специфіки застосування методу Case Study у навчанні іншомовного говоріння старшокласників ЗОШ.
Методи, які використовувалися в роботі, - аналіз літератури з проблеми дослідження, порівняльний аналіз
теорій, аналіз змісту НМК по англійській мові, аналіз психологічних і вікових особливостей учнів, педагогічне
спостереження, узагальнення передового педагогічного досвіду.
Теоретична значимість полягає в узагальненні і систематизації матеріалу, присвяченого використанню
кейс-технології для навчання іноземної мови.
У ході роботи над характеристикою кейс-методу вдалося виявити типи і жанри кейсів, а також визначити
умови, необхідні для реалізації методу кейсів в процесі навчання іноземної мови. Проаналізувавши психологічні
вікові особливості учнів, рівень розвитку когнітивних процесів, рівень сформованості комунікативних умінь і
навичок, був зроблений висновок про можливість використання кейс-технології в процесі навчання. Не менш
важливою умовою для успішної реалізації кейс-методу на уроках іноземної мови є послідовна організація навчальної
діяльності та ретельний відбір матеріалів для кейсів, що вимагають серйозної підготовки з боку вчителя. У зв'язку з
цим під час дослідження було проведено аналіз навчально-методичного комплекту, мета якого визначити наявність
проблемних питань і умов для подальшої розробки кейсів на їх основі.
Отже, метод Case Study є цікавою активною формою навчання і має значний потенціал для застосування
його у процесі навчання іноземної мови школярів. Він ставить за мету максимально активізувати кожного учня і
залучити його до процесу власної іншомовної діяльності, підвищує рівень знань з іноземної мови, розвиває творче
мислення учнів, розвиває уміння аргументувати відповіді, удосконалює навички роботи в команді, допомагає
приймати колективні рішення. Не менш важливим є те, що залучення учнів до аналізу реальних або змодельованих
ситуацій досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання.
Кейс-метод підлягає ще більш детальному вивченню та дослідження з багатьох позицій як методики
викладання, так і педагогіки, адже розвиток системи освіти буде йти вперед, а необхідність методичної літератури
по даному дослідженню буде набирати обертів.
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ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ

Сень М. В., здобувач вищої освіти
Павлюк Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах розбудови незалежної України виникає потреба пізнання вітчизняної спадщини, зокрема у сфері
національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Актуальним питанням сучасності є залучення нових поколінь
до національної культури, оскільки кожен народ прагне зберегти свої традиції, щоб не втратити національну
особистість і самобутність.
Наша країна на сучасному етапі історичного розвитку потребує зрілої активної особистості, справжнього
громадянина. Удосконалення суспільства здійснюється через систематичну й цілеспрямовану роботу над розвитком
і становленням особистості. Українське суспільство починає шукати способи, за допомогою яких можливе
формування національної свідомості, активної громадянської позиції підростаючого покоління. І їх можна віднайти
в минулому, адже український народ має багаті і різноманітні педагогічні традиції. Ще за давніх часів були
сформовані ідеї, які успішно виховували підростаюче покоління в
патріотичному, гуманістичному і
демократичному дусі.
Щоб зберегти свою національну самобутність, ще на початку формування української народності, виникла
необхідність у формуванні вольових, мужніх, сильних духом, благородних людей, які самовіддано любитимуть
рідну землю і будуть захищати її від поневолювачів. Такий тип захисників з’явився на території України ще в ХV
столітті.
Справжнім феноменом та еталоном патріотизму в історії України стало козацтво. Воно глибоко і
різнопланово вплинуло на історичну долю українського народу, на формування національної самосвідомості.
Багатовіковий визвольний козацький рух поклав початок формуванню нового типу виховання – козацької
педагогіки, яка сформувалася на випробуваних часом традиціях виховання молодого покоління.
Козацька педагогіка як невід’ємна складова української етнопедагогіки акумулювала в собі вироблені
віками та апробовані часом традиції виховання молоді. Широко практиковані навчання і виховання козацьких дітей
мали дуже багато національно самобутнього (в цілях, завданнях, традиціях, засобах впливу на особистість тощо). Їх
відрізняли цілісність, багатство ідей і настанов козацької виховної мудрості, що становили собою і теоретичну, і
практичну частини специфічної та самобутньої козацької педагогіки.
Велику цінність для розвитку козацької педагогіки мають наукові праці, історичні дослідження козаччини
М. Костомарова, В. Антоновича, М. Аркаса, Д. Дорошенка, І. Огієнка, а також високоідейні художні твори
Т. Шевченка, А. Чайковського, Б. Грінченка, В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, в яких описано
вікові традиції українського народу, його велич та красу, мужність і стійкість при захисті своєї Вітчизни.
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Грунтовні дослідження козацької педагогіки як частини народної педагогіки розпочалися в ХХ ст.
Зроблено спробу дати вичерпне тлумачення терміну. Так, В. Золочевський пояснює це поняття, «як систему поглядів
на навчання і виховання, що традиційно склалася у середовищі українських козаків на Запорізькій Січі, яка є
складовим елементом народної педагогіки [1, с. 44-48].
В. Ягупов в своїй праці називає це явище вершиною української народної педагогіки, що «втілила в собі
національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти національної свідомості, духовності
народу» [7, с. 23].
У Концепції української козацької педагогіки під керівництвом Ю. Руденка та М. Стельмаховича це
поняття розкривається, як «частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих
поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це народна виховна
мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря,
мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю» [2].
Термін «козацька педагогіка» охоплює зміст, ідейну спрямованість, національні виховні традиції
українського народу, які він виплекав упродовж століть для захисту рідної землі від постійних чужоземних навал,
для гартування молодого покоління у дусі подвижництва і героїзму.
Велике значення для дослідження української козацької педагогіки мають праці сучасних науковців
О. Губка, М. Дмитренка, П. Ігнатенка, В. Каюкова, П. Кононенка, Ю. Руденка, Д. Федоренка та ін. Учені
підтвердили, що епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, яка стала гордістю і окрасою, вершиною
української національної культури, а її освітньо-виховний, емоційно-естетичний потенціал став основою не лише
козацької, а й усієї української національної системи виховання.
Козацька педагогіка виникла як частина народної педагогіки в її вершинному вияві, вона формувала в
підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині, народу, виховувала в них незламну
силу духу, стійку волю і високу козацьку мораль, лицарські якості. Основою козацької педагогіки, за свідченням
істориків, була певна система передачі життєвого досвіду, знань, умінь, накопичених поколіннями, а також славних
народних традицій, шанобливого ставлення до Бога, до старших, до батьків, до керівної верхівки Січі.
Висока мета козацької педагогіки – виховання підростаючих поколінь свідомими, мужніми і
високодуховними українцями – борцями за волю народу і свободу Батьківщини, зміцнення незалежної Української
держави, патріотами-воїнами, здатними відстояти людську і національну Гідність, Честь, Совість, Правду і
Рівноправність представників різних національностей, для яких Україна стала Батьківщиною.
Як зазначають В. Кузь та Ю. Руденко основними завданнями козацької педагогіки є:
– готувати фізично загартованих воїнів-захисників рідного народу від чужоземного поневолення, ворожої
агресії;
– виховувати в підростаючих поколіннях український козацький характер, світогляд, ідеали та інші
національні й загальнолюдські духовні цінності;
– формувати високі лицарські якості, глибокий український патріотизм, інші моральні чесноти, гуманізм,
почуття милосердя;
– виробляти непримиренність і ненависть до всього лихого, ворожого гуманній сутності людини, уміння
боротися з такими явищами і перемагати їх;
– виховувати готовність до альтруїзму, надання пріоритетності громадським обов’язкам, інтересам
української нації, Батьківщини;
– виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу на
світовому рівні [3].
Велика культурно-історична заслуга українських козаків полягає в тому, що вони створили національну
козацьку систему освіти і виховання. Базовими ланками її були січові, сотенні і полкові школи, чотири ступені
козацько-лицарського виховання дітей і молоді: дошкільне родинне, родинно-шкільне, підвищена і вища освіта (в
колегіумах, Острозькій і Києво-Могилянській академіях та зарубіжних університетах) і національно-патріотичне,
лицарське загартування молоді в Запорізькій Січі, інших козацьких осередках, походах і боях з ворогами [4, с. 25]
Перший етап – це козацьке дошкільне родинне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і
материнської козацької педагогіки. Вже в цей період специфічною була роль батька, що полягала в
цілеспрямованому загартуванні своїх дітей, вихованні у них честі та гідності, підготовці до майбутніх життєвих
випробувань, до захисту рідної землі.
Другий етап виховання можна назвати козацьким родинно-шкільним. Він передбачав дотримання єдності
вимог родини і школи у вихованні при збереженні пріоритетної ролі батька, сім’ї у виховному впливі на дітей. Окрім
того, слід зазначити, що у козацьких сім’ях панував культ Батька і Матері, Бабусі та Дідуся, Родини і Батьківщини.
На Запорозькій Січі усталилася специфічна система відбору до школи молодих людей, так званих молодиків. «Хто
хотів би стати козаком – мусив наперед служити три роки в старого козака за джура. Джура виконував роботу
різного типу: носити за козаком другу рушницю й потрібні клунки. Одразу, коли він навчався від того козака
володіти зброєю і набував вправності в битвах, він ставав правдивим козаком і діставав зброю: рушницю, шаблю,
спис, лук і стріли» [6, с. 453].
Третій етап – етап вищої освіти. Її учні здобували у вітчизняних колегіумах та академіях, університетах
європейських країн. Після закінчення, як правило, того чи іншого навчально-виховного закладу юнаки одержували в
сотнях, полках, військових таборах, в Запорізькій Січі системне фізичне, психологічне, моральне і трудове
загартування, національно-патріотичну підготовку, спортивно-військовий вишкіл [6, с. 451].
У всіх цих навчально-виховних закладах панував волелюбний дух козацтва, повага до людської гідності.
Про це свідчить те, що коли у той час у школах Західної Європи в системі педагогічних прийомів допускали
використання різок, в козацьких та братських школах цього не було. Українське козацтво ХVІ–ХVІІІ ст. утвердило
систему освіти на принципах гуманізму, демократизму й народності [5].
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Найважливішими в національній системі освіти і виховання були провідні ідеї козацького руху, зокрема
такі як свобода і незалежність України, непорушність прав людини і народу, суверенність особистості, народовладдя
та ін. Педагогічна мудрість козаків сприяла зміцненню української системи виховання, яка на той час досягла
апогею свого розвитку.
Козацька сім’я відзначалася глибоким демократизмом, рівноправністю чоловіка і жінки, духовними
традиціями. Це благотворно впливало на виховання дітей, хлопчиків і дівчаток.
Отже, становлення козацької педагогіки відбувалося на ідеях і засобах, морально-духовних цінностях
козацької філософії, ідеології, лицарської моралі, правосвідомості, козацького демократичного устрою і звичаю,
єдності слова і діла, ідеї та чину. Вона стала унікальним явищем народної мудрості, складовою і невід’ємною
частиною національної системи освіти і виховання. Козацька педагогіка застосовувалася впродовж століть,
витримала всі випробування, поступово збагачувалася новими науково- педагогічними ідеями, морально-духовними
цінностями.
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Безкоровайна О.В. , доктор педагогічних наук, професор.
Рівненський державний гуманітарний університет
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що донині недостатньо обґрунтованими залишаються
дидактичні умови використання мовних ігор на уроках англійської мови. Зростаюча потреба в спілкуванні і в
співпраці між країнами і народами з різними мовами і культурами вимагає суттєвих змін в підході до викладання
іноземної мови в середній загальноосвітній школі. Увага дослідників, яких цікавила ця проблема, здебільшого
зосереджується на з’ясуванні сутності навчально-ігрової діяльності, визначенні її дидактичних можливостей у
освітньому процесі. Як правило, поза увагою учених залишається той факт, що саме по собі застосування мовних
ігор не може цілком гарантувати підвищення ефективності навчальної діяльності учнів. Лише за умов організації
навчальної співпраці вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах гри, доступності
змісту гри психологічним особливостям та віковим можливостям учнів, відповідності змісту мовної гри меті та
завданням уроку мовні ігри можуть сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів.
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з іноземної мови головною
метою навчання іноземних мов є практичне опанування учнями умінь мовлення на рівні достатньому для здійснення
іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, усному та писемному
мовленні в типових ситуаціях.
Аналіз спеціальної літератури показав, що у вітчизняній і зарубіжній науці відсутні усталені погляди на
класифікацію ігор, що не дає змоги віднести ту чи іншу гру до певної групи. Не існує і чітких підходів до визначення
дидактичного статусу гри. Вчені пов’язують її з методами навчання (Л.В. Волкова, Г.І. Вороніна, Т.А. Жукова та ін.),
з прийомами навчання (Л.К. Грицюк, В.В. Давидов), із формами навчання
(А.К. Бондаренко, С.С. Вдовенко), з
видами навчальної діяльності (Т.І. Олійник,
Т.А. Чистякова), а також категоризують дидактичну гру як засіб
навчання
(О.О. Деркач, В.М. Плахотник, О.Я. Савченко, С.Ф. Щербак та ін.).
Використання мовних ігор буде ефективнішим, якщо будуть дотримані такі умови:
–
буде здійснюватися навчальна співпраця вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та
завершальному етапах мовної гри;
–
мовна гра буде доступною за змістом і відповідатиме психологічним особливостям та віковим
можливостям учнів, їхньому навчальному досвіду, потребам та інтересам;
–
будуть використовуватися різноманітні види мовної гри, що забезпечить стійкий інтерес учнів до
навчання іноземних мов;
–
будуть застосовуватись ігри, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери і пізнавальної
діяльності учнів, сприяють удосконаленню їхніх фізіологічних якостей;
–
зміст мовної гри відповідатиме меті та завданням уроку [1;64].
Мовна гра є ефективним засобом організації навчального іншомовного комунікативного середовища і
сприяє розвитку:
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–
пізнавальної активності учнів;
–
створює умови для дружніх міжособистісних стосунків та співпраці;
–
удосконалює характер взаємодії викладача і учнів;
–
розвиває емоційно-вольову сферу (самостійність, активність, ініціативність, відповідальність,
емоційність);
–
забезпечує механізми формування та розвитку мотиваційної сфери учнів [2;4-7].
Як правило, збагачений ігровими моментами освітній процес активізує пізнавальні можливості учнів: гра
захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що більшою чи меншою
мірою супроводжує будь-яке навчальне навантаження [3;39-41].
Результати експериментальної перевірки розробленої нами
технології мовної гри у формування
іншомовної лексичної компетенції учнів основного етапу навчання передбачає послідовну й умотивовану взаємодію
суб’єктів навчального процесу на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах мовної гри. А це, у свою
чергу, дозволяє вчителю в умовах навчальної співпраці ефективно організувати навчання іноземних мов, а учням –
успішно оволодіти ними.
Результати засвідчили, що в експериментальній групі відбулися значні позитивні зміни щодо рівневої
характеристики сформованості комунікативної компетенції старшокласників.
Так, в експериментальних класах високий рівень комунікативної компетенції відтепер сягнув 28,03% учнів,
тоді як на констатуючому етапі він був виявлений у 16,21% учнів; якщо до проведення експерименту достатній
рівень був виявлений у 29,47% учнів, то після експерименту він дорівнював 43,64% учнів. Кількість учнів
середнього рівня на констатуючому етапі дорівнювала 38.18%, то після експерименту – 21,51%. Щодо низького
рівня, то його засвідчили лише 6,82%, у той час як до проведення експерименту він становив 16,14%.
Щодо контрольної групи, то значних змін не виявлено. Так, кількість учнів високого та достатнього рівнів
становила 15,42% та 30,75%, тоді як після проведення експерименту –15,42% та 30,43%. Середній та початковий
рівень до експерименту становлять 38,18% та 16,05 та після експерименту – 37,79% та 16,04% відповідно.
Водночас, доцільно зазначити, що проведене дослідження не вичерпує вивчення та осмислення окресленої
проблеми, а його практичні результати свідчать про можливість подальших досліджень, зокрема: уточнення
структурних компонентів мовної гри, розроблення та упровадження в навчальний процес комп’ютерних ігор,
застосування системи мовних ігор у змісті підручників із іноземних мов (у тому числі й електронних) тощо.
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Серед розмаїття засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку особливе місце належить українській
народній іграшці. Як свідчить аналіз педагогічних праць (Л. Артемова, О. Березюк, А. Богуш, Н. Буркун, А. Грабовська,
В. Греськова, Н. Дем’яненко, Г. Довженюк, Л. Калуська, Л. Кантаржи, Т. Коваленко, В. Нестеренко, Л. Сірченко, Т. Щербак),
використання іграшки забезпечує вагомі можливості для всебічного особистісного розвитку дитини.
Адже, за словами О. Березюк, народна іграшка – "це не лише предмет гри" [1, c. 130], а передусім вона є
непересічним явищем культури, відображеним у духовному та побутовому досвіді етнонаціональної спільноти [1, с. 113]. Як
витвір декоративно-прикладного мистецтва, іграшка (згідно з твердженням Н. Дем’яненко) "несе в собі велику естетичну,
культурну, емоційну, етнічну, моральну силу впливу на розвиток, виховання і навчання дитини" [3, с. 152].
Використовуючи різноманітні матеріали (глину, деревину, ганчірки, солому, траву, гілки, листя, насіння тощо),
українці створили розмаїття дитячих іграшок (дитячі музичні інструменти, ляльки, хлоп’ячу зброю, дівочі прикраси, трудові,
обрядові та фізкультурні іграшки [2, с. 618]), які у процесі маніпуляцій з ними сприяють особистісному розвитку дитини,
допомагають вдосконаленню її пізнавальних чи моторних здібностей.
Віддзеркалюючи культуру українців, народні іграшки, на думку В. Нестеренко та Л. Кантаржи, визначаються
такими характеристиками, як "влучність формовиразу, лаконічність і дотепність, узагальненість, метафоричність, повний
універсалізм застосування, цілковита завершеність і відсутність зайвих деталей, точність виразу провідної думки, наявність
гумору, символіки, алегорії" [5, c.67].
Зазначене отримує підтвердження у виявлених Т. Коваленко особливостях народної іграшки. У представленому
нею узагальненні вона вважається передусім плодом народної творчості – результатом поєднання уяви, відчуття краси та
уміння народного майстра, який виготовляє її зі спеціальною метою надавати задоволення дітям. При цьому, згідно з даними
автора, іграшка, яка у своєму первородному вигляді була культовою та обрядовою скульптурою, привносить у життя малечі
глибинний смисл прадавньої позитивної символіки (енергії, сили, життєвого успіху, захисту від злих сил тощо). Обмежена
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"однією-двома рисами, які викликають уявлення натяком, нагадуванням, схожістю" [4, c. 39], народна іграшка спонукає
дитину до роздумів над її змістом, до самостійного створення подібних чи інакших виробів [4, с. 38-48].
Завдяки своїй простоті, образності та різноманітності народна іграшка є доступним засобом отримання дитиною
знань про минуле нашого народу, забезпечує історичну спадковість у сприйнятті нею народних мистецьких, трудових,
побутових традицій, сприяє усвідомленню причетності до нації, етносу.
Варто відзначити, що в народній іграшці отримали відображення найкращі риси людини та її взаємодії зі світом –
вона, як стверджує Т. Щербак, "задає образ людини, формує поняття у дитини про добро і зло, хороше і погане … несе в собі
архетипи уявлень про … дозволене і недозволене, прекрасне і потворне, безпечне і небезпечне" [6, с. 736]. Відповідно
переконливими виглядають висновки дослідниці про те, що українська народна іграшка виконує надзвичайно важливі функції
ознайомлення та відтворення етнонаціональної культури (культурологічна функція); відображення соціального досвіду та
самопізнання (функція соціалізації); стимулювання просоціальних дій та гуманних почуттів (виховна функція); розвитку
інтелектуальних здібностей та художньо-творчого потенціалу (розвивальна функція); спонукання до дій та подолання страхів
(психотерапевтична функція); захисту від злих сил (функція оберегу) [6, 735-737].
Водночас привертає увагу й інший погляд на функціональне призначення народної іграшки. Зокрема О. Березюк
деталізує його ще й у таких її функціях, які відображають зміст особистісного розвитку дитини – як-от: пізнавальноінформативна, освітня та аксіологічна функції, що полягають в отриманні інформації про навколишній світ, засвоєнні
світоглядних цінностей українського народу. Забезпечуючи потребу в основному виді діяльності – гри, іграшка виконує
ігрову та гедоністичну функції, а ігрове відтворення з допомогою іграшок діяльності дорослих є підставою для реалізації нею
трудової функції. Завдяки різноманітності природних матеріалів, з яких виготовляються іграшки, їх форм та кольорів стає
можливим виконання ними сенсорної функції, що полягає в розвитку сенсорних (передусім тактильних, візуальних,
аудиальних) відчуттів дитини. Художня виразність та довершеність цього різновиду декоративно-прикладного мистецтва
уможливлює формування здатності дитини до сприйняття краси, що втілюється в його естетичній функції [1, с. 115-116].
Важливо підкреслити, що дослідниця наголошує на особливій ролі виховної функції української народної іграшки,
яка "формує дитину як творчу особистість" [1, с. 116].
У цьому контексті доцільним бачиться наголосити на важливості виконуваної українською народною іграшкою
евристичній функції, яка полягає у спонуканні дитини до творчого мислення та творчої діяльності, що активізуються під час
опанування цього декоративно-прикладного виробу "як естетичного об’єкта" [4, с. 74].
Зважаючи на те, що ігрова діяльність залишається провідною для дітей старшого дошкільного віку, а декоративноприкладна діяльність "стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості" [4, с. 177], використання
української народної іграшки в освітньому процесі містить вагомі педагогічні можливості для їхнього духовного зростання в
напрямі засвоєння культурних цінностей народу, засвоєння його соціального досвіду та розвитку на цій позитивній основі
пізнавальних і практичних особистісних якостей, спонукання до художнього відтворення у власних виробах.
Список використаних джерел
1. Березюк О. С. Чинники етнопедагогіки :монографія / О. С. Березюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2013. – 205 с.
2. Герус Л. М. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко / Л. М. Герус // Народознавчі зошити. – № 4
(100), 2011. – С. 615–623.
3. Дем’яненко Н. Д. Популяризація української народної іграшки у сучасній дошкільній освіті / Н. Д. Дем’яненко //
Педагогічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 51. – С. 148–152.
4. Коваленко Т. В. Формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки :
дис. … канд.. пед.. наук ; 13..00.02 / Тетяна Валентинівна Коваленко ; Ін-т проблем виховання АПН України – К., 2002. – 270 с.
5. Нестеренко В. В. Педагогічні та творчо-активізуючі можли- вості української народної іграшки /
В. В. Нестеренко, Л. В. Кантаржи // V Всеукр. наук.-практ. читання студ. і молодих науковців, присвячені пед. спадщині
К. Д. Ушинського – Одеса : ПДПУ, 2007. – С. 123–125.
6. Щербак Т. І. Психологія народної іграшки / Т. І. Щербак // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Вип. 30. – С.
727–739. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_30_63.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Ковальчук І. В., здобувач вищої освіти
Сілков В. В., кандидат педагогічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет
У статті розглядається проблема різних тлумачень понять, пов’язаних із запровадженням особистісно
зорієнтованого компетентнісного підходу до процесу навчання молодших школярів, а саме: компетентність,
компетенція, ключові і математичні компетентності, зроблено спробу проаналізувати різні трактування вказаних
понять.
Ключові слова: компетентний, компетентність, компетенція, ключові та математичні компетентності.
Постановка проблеми. В умовах побудови нової української початкової школи принципово змінюються
роль і місце вчителя, який має перейти від знаннєвого на особистісно компетентнісний підхід до організації
навчання. Проблема формування компетентної особистості стала предметом глибокого і різнобічного дослідження,
яке проводять міжнародні організації, що працюють у сфері освіти, - ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи,
Організації європейського співробітництва, Міжнародний департамент стандартів та ін. У психолого-педагогічній та
методичній літературі поняття «компетентність», «компетенція» трактуються і розуміються далеко не однозначно. У
зв’язку з цим спробуємо визначитися з сутністю вказаних понять.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці приділяють значну увагу розглядуваній проблемі. Так,
Н.М.Бібік розглядає компетентність і компетенції у результатах початкової освіти, А.В.Хуторской аналізує ключові
компетенції як компонент особистісно зорієнтованої парадигми освіти, А.Н.Дахін вивчає моделі компетентності
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учасників освіти, І.Родигіна порівнює поняття компетенція та компетентність у процесі формування їх у молодших
школярів. Теоретичні засади, які розкривають сутність понять «компетентність», «компетенція», визначають їх
структуру, класифікацію та ієрархію, висвітлені у низці публікацій науковців Т.М.Байбари, Н.М.Бібік, О.І.Пометун,
О.Я.Савченко та ін. Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів є предметом
дослідження співробітників лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.
Формулювання цілей статті. Сучасний вчитель початкових класів повинен допомогти дитині знайти сенс
життя, навчити швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях, вміло застосовувати набуті знання, допомогти їм в
подальшому стати успішними людьми. У зв′язку з цим постає проблема підготовки майбутніх вчителів початкових
класів до реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти на засадах компетентнісного
підходу. Одним із аспектів цієї проблеми є однозначність розуміння та трактування понять, пов’язаних із
реалізацією парадигми компетентнісного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах побудови нової української початкової школи на
засадах Національної доктрини розвитку освіти України в XXI ст., Державного стандарту початкової загальної
освіти серед провідних завдань формування особистості зазначається необхідність набуття компетентності.
Початкова ланка освіти є першим рівнем освоєння учнями компетентностей. Але що ж ми формуємо у молодших
школярів - компетенцію чи компетентність? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, необхідно чітко
визначити: що таке "компетенція" і що таке "компетентність".
Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В.Т.Бусела розглядає компетентність як певну
суму знань у особи, яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку.
Компетентний - це той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має право за своїми знаннями або повноваженнями
робити або вирішувати що-небудь, судити про що-небудь. Компетенція - це коло повноважень якої-небудь установи
або особи; коло питань, в яких дана особа має знання, досвід" [4, с. 265]. Саме тому доцільно в педагогічному сенсі
користуватися саме терміном «компетентність».
Проблема перекладу з інших мов також вносять свій внесок в тлумачення певних категорій, зокрема і для
досвіду розробки цієї проблеми. Так, А.В.Хуторський [9, с. 26] пропонує також розвести ці поняття,
використовувати їх паралельно, але вкладаючи в них різний зміст. На його думку, компетенція - це сукупність
взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного
кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них, а компетентність - це
володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. Тобто
компетенцію, за А.В.Хуторським, слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої підготовки учня, а компетентність
- як його реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності.
Частина дослідників визначає компетенцію як результат освіти, який виражається в готовності суб'єкта
ефективно організовувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети. Де до внутрішніх
ресурсів слід віднести: знання; предметні вміння; надпредметні вміння; способи діяльності (компетентності);
психологічні особливості; цінності. Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як загальні
або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння,
ключові уявлення, опори або опорні знання. Європейські експерти визначають поняття «компетентність» як
здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання. Кожна
компетентність побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок,
цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії.
Таким чином, на основі проведеного аналізу різних тлумачень понять «компетенція» і «компетентність» ми
для однозначного розуміння подальшого викладу будемо на боці тих науковців, які вважають, що «компетенція» - це
здатність розв'язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною
участю розуму досвіду, творчих здібностей учнів, а «компетентність» - це володіння людиною відповідною
компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.
Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти визначені ключові та предметні
компетентності учнів початкових класів. До загальних компетентностей відносяться вміння вчитися,
загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, компететності з ІКТ, соціальна. Математика завжди
вважалася і вважається одним із найскладніших навчальних предметів. Разом з тим, математичні компетентності
вносять значний внесок у формування ключових компетентностей. У Державному стандарті початкової загальної
освіти математична компетентність розглядається як особистісне утворення, що характеризує здатність учня
створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час
розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач, необхідних для самореалізації учнів у
швидкозмінному світі.
Складовими математичної компетентності молодших школярів є: обчислювальна, інформаційно-графічна,
логічна, геометрична. Готовність учня застосовувати обчислювальні вміння та навички у практичних ситуаціях є
основою обчислювальної складової математичної компетентності. У змісті початкової математичної освіти до їх
числа, зокрема, відносять вміння порівнювати числа, виконувати арифметичні дії з ними; знаходити значення
числових виразів; порівнювати значення однойменних величин і виконувати дії з ними тощо.
Інформаційно-графічна складова включає: уміння, навички, способи діяльності, пов’язані з графічною
інформацією – читати й записувати числа; подавати величини в різних одиницях вимірювання; знаходити,
аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, на діаграмах; читати й записувати вирази зі
змінними, знаходити їх значення; користуватися годинником і календарем як засобами вимірювання часу тощо.
Логічна складова компетентності передбачає здатність учня виконувати логічні операції у процесі
розв’язування сюжетних задач, рівнянь, ребусів, головоломок; розрізняти істинні й хибні твердження; розв’язувати
задачі з логічним навантаженням; описувати ситуації у навколишньому світі за допомогою взаємопов’язаних
величин; працювати з множинами тощо.
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Геометрична складова знаходить своє відображення в уміннях і навичках учнів володіти просторовою
уявою, відношеннями (визначати місце знаходження об’єкта на площині і в просторі, розкладати і переміщувати
предмети на площині); вимірювати (визначати довжини об’єктів навколишньої дійсності, визначати площу
геометричної фігури) та конструювати (зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати
прямокутники, геометричні фігури з інших фігур, розбивати фігуру на частини).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У зв’язку зі
зміною парадигми початкової загальної освіти перед вищими навчальними закладами постало важливе завдання
підготовки майбутніх вчителів початкових класів до роботи у нових умовах. Реалізація компетентнісного підходу до
формування предметних і ключових компетентностей молодших школярів, зокрема і математичних, потребує
подальших досліджень для визначення ознак сформованості математичної компетентності та можлива при
дотриманні принаймні наступних вимог:
- знання студентами сутності та структури компетентностей, які слід сформувати у молодших школярів на
момент закінчення початкової школи;
- розуміння майбутніми вчителями необхідності підготовки дітей до дорослого життя так, щоб вони не
втратили моральних орієнтирів, знайшли сенс життя, змогли найефективніше та найповніше реалізувати свої
здібності і переконання;
- сформованість у студентів уміння підбирати найбільш ефективні засоби, методи, прийоми навчання та
форми організації навчальної діяльності, які найкраще пристосовані до реалізації компетентнісного підходу;
- усвідомлення майбутніми учителями того факту, що компетентнісний підхід у навчанні вимагає, щоб
сучасні навчальні засоби виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції, серед яких
особливої уваги потребує мотиваційний компонент уміння самостійно вчитися та здобувати знання.
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ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стасюк Ю. І., здобувач вищої освіти
Назаревич В. В., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-продуктивна діяльність є складною синтетичною діяльністю, в якій особистість дитини, що
розвивається, виявляє себе, і яка сама впливає на формування особистості.
Вирішальними складовими педагогічної технології художньо-продуктивної діяльності є ознайомлення
дітей із соціальною дійсністю, творами образотворчого мистецтва, художньою практикою. Він має передати
вихованцеві ідею цінності продуктів її художньо-продуктивної діяльності для соціуму. Йдеться про мотивацію
художньо-продуктивної діяльності[3; 4,].
Відомі українські методисти О. Долинна, Л. Янцур, О. Дронова, Л. Масол, І. Ликова, Г. Сухорукова
наголошують на формуванні базових компетенцій у дітей під час здійснення найбільш значущих для них художніх
продуктивних видах діяльності (образотворчій, музичній, хореографічній, театралізованій), основою яких є різні
види мистецтва. Взаємодія різних видів мистецтв визначена єдиними законами художнього мислення і передбачає,
що будь-який твір мистецтва, емоційно впливаючи на дитину, викликає у неї різні музичні, художні, літературнопоетичні, хореографічні асоціації. Тобто це взаємна зумовленість об'єктів один одним [3;4].
Базовий компонент дошкільної освіти та особистісно-орієнтований підхід в освіті й вихованні дитини
передбачають діалектичний зв'язок розвитку її художньо-продуктивної діяльності з активним ознайомленням з
теорією та практикою мистецтва, особою митця як зразка креативної поведінки [3;4].
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Формування психологічної компетенції дошкільної освіти у художньо-продуктивній діяльності зумовлене
формою і ступенем естетичного ставлення дітей до образотворчого мистецтва, його творів та до художника як
творця дивосвіту краси.
Формами особистісно-розвивального спілкування педагога з дитиною є спільне розглядання творів
мистецтва, організація виставок та експозицій творів мистецтва, екскурсії до музею, картинної галереї, виставкового
залу, художньо-дидактична та сюжетно-рольова гра («Художній салон», «Екскурсоводи на виставці картин», «У
майстерні художника, скульптора», «Подорож у картину»), організація свят[3].
У педагогічній технології реалізації психологічної компетенції дошкільної освіти у художньо-продуктивній
діяльності дошкільників використовується феномен наслідування зразка креативної поведінки художника. Дитина
засвоює культурний досвід саме через наслідування авторитетного дорослого.
Під час сприймання творів мистецтва головна увага приділяється розвитку абстрактного, образного
мислення, уяви, фантазії. Мистецтво в особистісно-орієнтованій педагогічній технології художньо-продуктивної
діяльності є засобом інтелектуально-естетичного виховання, чинником комплексного розвитку особистості,
стимулятором творчих здібностей, ініціативи, самостійності, соціалізації. У повсякденній життєдіяльності педагог
організує «пізнавальні», «технічні», «творчі» хвилини, метою яких є збагачення інтелектуально-естетичних вражень,
вправи на закріплення та уточнення навичок зображення, підтримка позитивної налаштованості на світ, арт-терапія
[5], (представлено в Рис.1).

Сприймання творів мистецтва

розвиток абстрактного й образного
мислення

розвиток уяви

розвиток фантазії

Рис.1 Сприймання творів мистецтва
Особливою й унікальною формою реалізації психологічної компетенції дошкільної освіти є організація
самостійної художньо-продуктивної діяльності в дошкільному навчальному закладі. Вона розгортається у вільний
від занять час за ініціативою дітей і має високий ступінь свободи дитини у виборі теми, матеріалів, видів, художньопродуктивної діяльності, початку та завершення роботи.
Отже, вплив, у якому реалізується психологічна компетенція дошкільної освіти у художньо-образотворчій
діяльності проявляється через виховання у дитини-дошкільника естетичного ставлення через природу, побут, працю,
суспільні події та явища, мистецтво. Ці форми забезпечують психологічну реалізацію програми входження дітей у
світ мистецтва та інтеграцію з ним: розвиток естетичної свідомості й залучення до художньо-продуктивної
діяльності, реалізація потреби у самовираженні та самоствердженні, гармонізація із соціумом.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СИНДРОМ ГІПЕРАКТИВНОСТІ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
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Рівненський державний гуманітарний університет
Розбудова української держави визначає нові пріорітети у навчанні та вихованні підростаючого покоління.
Сучасне суспільство вимагає виховання здорової, активної, соціально адаптованої людини. У зв’язку з цим гостро
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постає потреба розробки нових методологічних підходів і практичних засобів, покликаних підвищити ефективність
виховання та навчання дітей дошкільного віку. Особливістю роботи з дошкільниками є те, що в цьому віці велике
значення на формування особистості дитини мають генетичні, біологічні та соціальні фактори, дія яких іноді
значним чином заважає процесам цілеспрямованої соціалізації.
Одним із проблемних факторів соціалізації дошкільників є синдром гіперактивності. Такі діти провокують
конфліктну, напружену обстановку в родині й у дитячих колективах, можуть стати причиною травмування себе або
своїх однолітків. Вони погіршують соціально-психологічний клімат у групах, стають активним джерелом
нервозності, викликають глибоке занепокоєння батьків та вихователів.
Із кожним роком проблема гіперактивності набуває все більшої актуальності, оскільки кількість
гіперактивних дітей постійно збільшується, а фахівців, здатних ефективно вирішувати дану проблему, не вистачає.
Своєчасне виявлення та лікування синдрому гіперактивності дозволяє коригувати негативні прояви поведінки. Тому
актуальним постає вивчення змісту зазначеного феномену.
Синдром гіперактивності постає предметом міждисциплінарного дослідження. Вивчення ознак і причин
гіперактивності проводиться фахівцями в галузі медицини, психології та педагогіки.
Дослідженням різних аспектів проблеми гіперактивності у свій час займалися чимало зарубіжних і
вітчизняних учених (Л. Алєксєєва, Р. Барклі, П. Бейкер, П. Бонкур, І. Брязгунов, Ю. Домбровська, Є. Касатікова, С.
Клеменс, О. Корнєв, М. Меданос, В. Оклендер, А. Радаєв, Д. Фарбер, Ж. Філіп, Ю. Шевченко, Л. Ясюкова та ін.).
Вивчення питання гіперактивності хвилювало вчених ще з середини ХІХ століття. У 1845 році німецький
лікар Н. Хоффман описав у художньому творі надзвичайно активного хлопчика і назвав його «непосидько Філіп». У
1947 році А. Штраус висунув концепцію мінімального пошкодження мозку, яка пізніше отримала назву «мінімальна
мозкова дисфункція» [1].
Розвиваючи ідеї авторів С. Клеменс розглядав гіперактивність як захворювання, що супроводжується
порушенням поведінки у поєднанні з мінімальними відхиленнями у центральній нервовій системі. При цьому
вчений стверджував про поєднання середнього рівня інтелекту та незначних порушень контролю уваги, рухової
активності, пам’яті та мовлення [2].
На противагу інша група дослідників аналізує гіперактивність як комплекс поведінкових порушень.
Зокрема, В. Оклендер гіперактивними називав дітей метушливих, рухливих, надмірно балакучих, яким важко
всидіти на місці. Такі діти часто дратують манерою своєї поведінки, у них погано розвинена координація,
недостатній м’язовий контроль. Також їм складно концентрувати свою увагу, вони часто відволікаються, ставлять
безліч запитань, не чекаючи на них відповіді [3].
Підтримує автора і А. Сиротюк, зазначаючи, що гіперактивність дітей проявляється в надмірній руховій
активності, неможливості всидіти на одному місці довгий час, виконанні зайвих рухів під час уроку. У
гіперактивних дітей ще з раннього дитинства тривалість сну нижча за норму, вони навіть рухаються уві сні [4].
Систематизувавши зовнішні прояви гіперактивності П. Бейкер і М. Меданос умовно розділили ознаки на
три основні блоки (дефіцит активної уваги; рухове розгальмування; імпульсивність), в яких згрупували критерії
гіперактивної поведінки [3].
І.Л.Арцишевська виокремлює сім ознак гіперактивності в дітей дошкільного віку: постійна рухова
активність; порушення уваги; емоційна лабільність; нездатність виконувати завдання до кінця; запальність;
нетерпимість до стресу; імпульсивність [5].
А.І.Мельник виділяє три групи концепцій пояснення гіперактивності. Концепції першої групи надають
винятково біологічне пояснення гіперактивного розладу внаслідок фізичних травм, інфекційних, імунних,
генетичних чинників чи їх спільної дії (A.Страус, Л.Летхінен, Р.Лемп). Концепції другої групи віддають перевагу
соціальним чинникам, таким як наслідування батьківської гіперактивної поведінки, виражені сімейні дисгармонії,
недостатність батьківської любові, емоційна та тактильна депривація, педагогічна занедбаність (Г.Лаут, П.Шльотке).
Концепції третьої групи, стосовно виникнення гіперактивної поведінки з дефіцитом уваги у дітей, дотримуються
багатофакторної моделі, яка поєднує вплив як біологічних, так і соціальних чинників (І.Прекоп, К.Швайцер).
Загальною тенденцією є визнання, навіть прихильниками першої групи концепцій, важливості немедикаментозних
медико-психологічних, педагогічних та соціальних заходів щодо покращання адаптивності, умов розвитку та
самореалізації дітей з розладом гіперактивності й дефіцитом уваги [6].
Зазначене умовжливлює висновок про те, що поняття «гіперактивність» включає в себе наступні ознаки:
- дитина метушлива, ніколи не сидить спокійно; часто можна бачити, як вона безпричинно рухає кистями
рук, стопами, крутиться на стільці, постійно обертається;
- дитина не в змозі довго всидіти на місці, схоплюється без дозволу, ходить по приміщенню тощо;
- рухова активність дитини, як правило, не має певної мети, вона багато бігає, крутиться, дереться,
намагається кудись залізти, хоча інколи це буває небезпечно;
- дитина не може гратися в тихі ігри, відпочивати, сидіти тихо і спокійно, займатися чимось конкретним;
- дитина завжди спрямована на рух;
- дитина часто буває балакучою [7].
Узагальнивши теоретичні дослідження можемо узагальнити, що синдром гіператкивності є сукупністю
симптомів, пов'язаних із надмірною психічною та моторною активністю.
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Необхідність підготовки фізично та духовно здорового молодого покоління, відданого традиціям, звичаям,
державі, нагальна потреба виховання політичної та військової еліти нації зумовлює пошук виховної системи, що
сприяла б комплексній реалізації зазначених завдань, інтегруючи у собі загальнолюдські та національні цінності.
Аналіз світового та українського досвіду функціонування різних систем виховання засвідчив, потужним
чинником виховання особистості, найбільш співзвучним за метою, змістом та напрямами діяльності у контексті
зазначених завдань виховання особистості, є скаутська методика виховання. Слід зазначити, що в Україні вона
знайшла своє втілення в успішній діяльності «Пласту» – національній скаутській організації України.
Значні можливості пластової системи виховання пояснюються тим, що діяльність організації, базується на
комплексній та інтегративній реалізації особистісно орієнтованого, діяльнісного, аксіологічного та системного
підходів до виховання особистості, а її стрижнем є національна ідея, яка інтегрується із загальнолюдськими
цінностями.
Залучення дитини як суб’єкта виховання до різновекторної та різносторонньої практико орієнтованої
діяльності у «Пласті» (соціально орієнтованої, туристично-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, екологічної, ігрової та
ін.) стає запорукою того, що дитина, залучившись до соціальної діяльності та спілкування на засадах добровільності,
партнерської взаємодії з дорослими, апробує різні соціальні ролі, набуває соціального досвіду, водночас здійснюючи
пошук власного «Я» [5].
З огляду на зазначене, відродження та популяризація ідей національної скаутської організації «Пласт» в
Україні, створення нових пластових осередків та станиць нині є потребою державного рівня. Про це йдеться у низці
державних нормативно-правових документів. Так, у «Заходах щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді», викладених у Додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. за
№ 641, підкреслено важливість «тісної співпраці з громадським сектором, необхідність створення пластових центрів
у всіх містах і селах України з метою проведення виховної роботи серед дітей та молоді» [2]. У свою чергу, у наказі
«Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні» від 21.03.2016 р. за № 294 та у додатку до
нього «Рекомендації щодо поетапного створення пластових центрів» запропоновано рекомендації щодо створення
пластових центрів у містах і селах України [3].
Аналіз наукових джерел та інформаційних ресурсів дав змогу констатувати, що перший пластовий осередок
на Рівненщині було засновано у с. Олександрія Рівненського повіту (нині смт. Олександрія Рівненської області)
наприкінці 1922 р. Засновниками його були учні старших класів місцевої польської семикласної школи Володимир
Боровський, Феодосій Семенюк та Теодосій Довгалюк, які дізналися про «Пласт» з часописів «Український Пласт»,
«Молоде життя» і пластових календариків «СКОБ», які періодично купували у книгарнях Рівного [1, с.43].
Відродження діяльності «Пласту» почалося з проголошення незалежності України, коли піонерська
організація як єдина дитяча організація у радянському освітньому просторі втратила свій сенс, оскільки її
політичний підтекст, обов’язковий характер участі суперечили основним ідеям розбудови та відродження
української національної школи [13, с. 184]. Так, уже в 1991 р. «Пласт» відновив діяльність у м. Рівне, де
першопластунами були Оксана Заліпська, Наталія Літковець, Ольга Капись, та Володимир Русанов. У 1992 р. було
набрано перші гуртки Острозької станиці, а у 1998 р. – станиці Кузнецовськ (нині Вараш),
З-поміж сучасних пластових станиць, зокрема у сільській місцевості, однією із перших, що з’явилися на
Рівненщині (1993 р.), є «Лютинська cтаниця Пласту – Національної скаутської організації України» (Дубровицький
район).
На рис.1 пропонуємо мапу та хронологію появи пластових осередків на Рівненщині станом на 2017 р.,
надані головою Станичної Пластової Ради Станиці Рівне Пласт-НСОУ Оксаною Шевчук.
Свідченням започаткування системної роботи із впровадження та відродження пластового руху на
Рівненщині як потужного чинника національно-патріотичного виховання є новостворена Рівненська паланка як
умовно новітній етап розвитку «Пласту» (входять всі осередки Рівненського району) відповідно до рішення колегії
відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 р. щодо впровадження пластової
методики у виховний процес закладів середньої освіти району.
У 2016–2017 н. р. на базі 20-ти загальноосвітніх навчальних закладів Рівненського району стартував
пілотний проект, що розгорнув діяльність пластових гуртків. Відтак, упродовж року понад 500 учнів з Квасилова,
Корнина, Шубкова, Котова, Житина,Олександрії, Колоденки, Шпанова, Олексина, Клеваня, Зорі, Оржева, Городища,
Білої Криниці, Карпилівки, Омеляни, Тайкур (з вересня 2017 р. утворились осередки в Дядьковичах, Шпакові та
Кустині) ознайомлювались з пластовою методикою виховання: відвідували щотижневі сходини; досліджували
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рідний край під час мандрівок; змагались під час квестів, теренових ігор та змагів; складали нульову пробу на
ступінь пластуна-прихильника та першу ступінь пластуна-учасника; брали участь в благодійних акціях та
долучались до загальношкільних заходів.
Упродовж 2016–2017 н. р. було організовано та проведено ряд 3-денних вишколів: Кваліфікаційний Вишкіл
Дійсного Членства, Раду Орлиного Вогню – вишкіл новацьких виховників та Кваліфікаційний Вишкіл Виховників
Уладу Пластового Юнацтва, вишкіл провідників гуртків, вишкіл підстаршин окружних таборів. Пластуни
Рівненського району долучились до крайових вишколів – «Школи Впоряду» (м. Львів) та морально-естетичного
вишколу «Астероїд Б-612» (м. Луцьк).
З метою опанування практичного пластування («Закриття таборового сезону», «Зимовими стежками»,
«Первоцвіт», «Свято Весни») юнацтво мало ряд триденних мандрівок.
Слід нагадати, що саме на Рівненщині відбулось офіційне відкриття першої в Україні пластової оселі
«Волошки», де були присутні голова «Пласту» в Україні Ольга Герус та заступник голови всесвітньої організації
«Пласту» Мирон Спольський (Канада).

Рис. 1. Хронологія появи пластових осередків на Рівненщині
З метою презентації діяльності пластових гуртків та заохочення школярів до лав пластунів було проведено
«Дні пластуна» на пришкільних таборах. Підсумком річного навчання стала участь в новацькому крайовому
історичному таборі «Навколо світу за 10 днів» та окружному юнацькому таборі «Поліська Січ», а юнаки, які досягли
ступеня пластуна-учасника, взяли участь у спеціалізаційних крайових таборах, розпочавши вивчення військового,
мистецького та кінного напрямків пластування.
Окрім того, відповідно до наказу відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації «Про
затвердження навчальної програми з позашкільної освіти «Пластуни» від 07.09.2016 р. за № 408 було
затверджено навчальну програму з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «ПЛАСТУНИ», що має
початковий, основний, вищий рівень навчання. Мета програми – «формування на основі пластової (скаутської)
методики всебічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості з активною життєвою позицією;
відповідального та повновартісного громадянина місцевої спільноти та держави, вихованого на основі
загальнолюдських моральних цінностей та засадах християнської духовності» [4]. Також 21 вересня 2016 р. на базі
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний семінар-практикум для
відповідальних осіб за створення пластових центрів у територіально-адміністративних одиницях області, методистів
із виховної роботи районних, міських методичних кабінетів та центрів.
Таким чином, «Пласт» на Рівненщині є громадською організацією, що на державному та регіональному
рівні різноаспектно здійснює виховання учнів та молоді. Відродження та діяльність «Пласту» на Рівненщині –
важливий крок, оскільки, як і століття тому, є потужним чинником збереження національних традицій, звичаїв,
мови, засобом і середовищем національного самоствердження підростаючого покоління.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІТЕЙ

Стецюк А. І., здобувач вищої освіти
Руденко Н. М., кандидат психологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Модернізація системи освіти України та стратегічні напрями її розвитку окреслені концептуальними
положеннями державних документів: «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки»,
Законами України «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, − які
спрямовують навчальні заклади на покращення її якості в усіх галузях.
З огляду на це, актуальною проблемою вищої школи залишається підготовка майбутніх фахівців
дошкільної освіти, формування їх професійної майстерності. Адже рівень готовності майбутніх вихователів до
педагогічної діяльності впливає на успішність становлення особистості дошкільника, набуття ним значущих якостей,
серед яких провідне місце посідає відповідальність, що має важливе значення у формуванні соціальної активності й
духовного потенціалу особистості.
Проблеми відповідальності набули висвітлення в наукових дослідженнях К. Акулової, Н. Басюка, М.
Левківського, Т. Гурлєвої, О. Семенкова, Н. Стаднік та ін., які розглядають відповідальність як інтегративну
властивість особисості, систему відповідальних уявлень і ставлень, смисловий принцип регуляції поведінки
індивіда.
У працях Т. Фасолько відповідальна особистість характеризується як така, що усвідомлено приймає
моральні вимоги і норми як принципи і норми власної поведінки, має почуття морального обов’язку. Ґрунтуючись
на таких поглядах, автори вбачають у вихованні відповідальності важливий засіб формування в індивіда єдності
уявлень, почуттів та звичок, який включає не лише роз’яснення сутності принципів і норм загальнолюдської моралі,
а й спрямовує на їх реалізацію в повсякденному бутті [5].
В основу відповідальності дитини покладається рівень компетентності та її обізнаність, уміння вирішувати
проблеми, втілювати знання і цінності в практику повсякденного життя. Відповідальність є базовою якістю, яка
характеризується наявністю в дитини знань про моральні норми, сформованістю уявлень про сутність моральних
обов’язків стосовно об’єктів і суб’єктів навколишнього середовища та самої себе, позитивному їх переживанні як
спонуки до виконання певних дій, умінь реалізовувати такі дії у власній діяльності та вчинках без зовнішнього
регулювання.
Отже, відповідальність є складовою розвиненої самосвідомості дитини, а дошкільна установа є тим
виховним закладом, де розгортається цей процес. А важливу роль у формуванні відповідальності відіграє саме
вихователь. На нашу думку, неможливо виховувати відповідальність у дітей, якщо сам педагог безвідповідальний.
Тому в майбутнього вихователя повинна бути сформована ця якість на високому рівні. У сучасній педагогіці є ряд
досліджень, присвячених формуванню відповідальності в студентів – майбутніх педагогів (М. Левківський, А.
Ліненко, Л. Пашко, А. Подстрєлова та ін.). Відповідальність є значущою для усвідомлення студентами своєї
готовності до педагогічної діяльності.
Р. Кондратенко поняття “готовність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до виховання
відповідальності в старших дошкільників” розглядає як складне особистісне утворення, що характеризується
сукупністю гуманістичних і духовно-практичних ціннісних орієнтацій, фаховою компетентністю з питань
виховання відповідальності й здатністю до емпатійно-особистісної взаємодії педагога з вихованцями.
У сучасній педагогіці є ряд досліджень, присвячених формуванню відповідальності в студентів – майбутніх
педагогів (М. Левківський, А. Ліненко, Л. Пашко, А. Подстрєлова та ін.). Відповідальність є значущою для
усвідомлення студентами своєї готовності до педагогічної діяльності. А. Ліненко визначає соціальну відповідальність
педагога як «свідоме виконання вимог, що їх пред’являє суспільство до його діяльності, спрямованої на виховання й
навчання підростаючого покоління, вміння передбачити результати цієї діяльності і нести за неї відповідальність» [4,
с. 56]. Для підготовки вихователів до формування відповідальності у дітей дошкільного віку варто створити
педагогічні умови.
Для підготовки вихователів до формування відповідальності у дітей дошкільного віку варто створити
педагогічні умови.
Під педагогічними умовами формування готовності майбутніх вихователів до виховання відповідальності у
старших дошкільників розуміємо такі спеціально створені умови, за яких здійснюється усвідомлення значущості цієї
характеристики й формуються всі її компоненти.
З урахуванням сучасного стану проблеми становлення суб’єкта повноцінної професійно-педагогічної
діяльності ми виділили комплекс умов, які сприятимуть ефективному формуванню готовності студентів до
виховання відповідальності в дошкільників, забезпечать досягнення бажаного результату.
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Першою умовою формування готовості ми виділяємо організацію гуманізації навчально-виховного процесу на
принципах педагогічної взаємодії та співробітництва.
Будь-яка взаємодія передбачає прямий або опосередкований уплив. Процес взаємодії розглядають як
«цілеспрямований взаємообмін і взаємозбагачення змістом діяльності, досвідом, емоціями, установками, різними
позиціями» [1, с. 16]. Педагогічна взаємодія – систематичне, постійне здійснення комунікативних дій педагога, що
має на меті викликати відповідну реакцію з боку студента.
Взаємодія виявляється педагогічною, коли мова йде про роль досвідченої людини, яка дає поради, навчає або
здійснює шефство (порадник, наставник, вчитель). Взаємодія викладача й студента в процесі навчання довгий час
розглядалася як «система, у якій керівні функції належать викладачеві, що затримувало формування активної позиції
студента в навчальному процесі» [3, с. 5]. Але педагогічна взаємодія в аспекті гуманізації освіти передбачає
наявність у такій людині особистості «порадника» більше, ніж того, хто дає вказівки, що та як вчити або робити.
Вищим ступенем розвитку ідеї педагогічної взаємодії вважається категорія співробітництва, яка в
педагогічній науці тісно пов’язана з категорією гуманізації освіти. Аналіз психолого-педагогічної літератури
показав, що саме відносини співробітництва найбільш ефективно сприяють розвитку студентів як суб’єктів
діяльності й становленню їх активної життєвої позиції в цілому, оскільки категорія «співробітництво» виявляє собою
складну єдність: по-перше, форми взаємозв’язку, заснованої на взаєморозумінні; по-друге, паритетності організації
спільної діяльності, що передбачає прояв самостійності, активності й організованості; по-третє, форми взаємодії
учасників навчального процесу, тобто вмінні майбутніх спеціалістів працювати разом як між собою (у команді), так і
з викладачем при об’єднанні зусиль і погодженості дій.
Таким чином, активне навчання щодо формування готовності студентів до виховання відповідальності в
дошкільників передбачає взаємодію студентів між собою й викладачем (безпосередньо або опосередковано), яка
дозволяє реалізовувати в навчальному процесі спілкування «на рівних», де всі учасники зацікавлені в ньому й готові
обмінюватися інформацією, висловлювати свої ідеї й рішення, обговорювати проблеми й відстоювати свою точку
зору. Навчання повинно бути засноване на реальних проблемах і ситуаціях навколишньої дійсності. Інакше таке
навчання не стане цікавим (неактуальне, незатребуване на цей момент), а навчальне завдання ніколи не викличе
взаємний особистісний відгук для активного спілкування й відповідно приросту особистого досвіду кожного
суб'єкта навчання.
Наступною ми виокремили умову, що сприятиме формуванню педагогічних вмінь і навичок, набуттю
практичного особистісного досвіду здійснення виховання відповідальності у дошкільників, – це імітаційно-ігровий
підхід у навчанні студентів, який здійснює позитивний вплив на взаємодію мотиваційної, теоретичної, практичної й
особистісної готовності студентів. Імітаційно-ігровий підхід визначається, як методологічна спрямованість у
педагогічній діяльності, яка дозволяє через систему взаємопов’язаних понять імітації і гри, принципів і способів
імітаційно-ігрових дій забезпечити процес професійного становлення особистості, самоствердження, самовираження
і саморозвитку професійної індивідуальності майбутніх педагогів.
Імітація і гра виступають основою моделювання професійних ситуацій, за якого відбувається відтворення в
умовах навчання процесів, що мають місце в конкретних реальних ситуаціях. Ігрові форми й методи дозволяють
імітувати майбутню професійну діяльність, набувати практичних вмінь і навичок, отримати можливість
відпрацювати дії, які забезпечать знаходження способів співіснування з іншими людьми.
Успішне входження студентів у процес імітаційної гри сприяє проектуванню й усвідомленню своєї
майбутньої професії, а це свідчить про сформованість готовності до діяльності. Студенти, перебуваючи в
імітаційних ситуаціях, відчувають себе на реальній посаді вихователя, приймають рішення щодо розв’язання
виробничого завдання, виконують професійні функції. Імітаційно-ігрова технологія допомагає активізувати творчу
самостійність студента, формує відповідні професійні вміння, передбачені практичною готовністю до виконання
виховних впливів, спрямованих на виховання відповідальної особистості.
Для вияву професійно-особистісних якостей особистості, потрібних для здійснення виховного процесу в
дошкільному закладі, необхідно створити позитивні педагогічні умови навчання майбутніх вихователів. До таких
умов ми відносимо: психологічний комфорт та створення ситуації успіху для кожного студента. Створення цих
умов пов’язане з розвитком у студентів здібностей і властивостей розуміти внутрішній світ дитини, ототожнювати
себе з вихованцем, емоційно співпереживати його особистісним виявам, спонукати до відповідальних виборів.
Створення психологічного комфорту в межах вищого навчального закладу – це, насамперед,
взаємозадоволеність результатами освітнього процесу в системі «викладач – студент». З боку викладача повинна
відстежуватися психолого-педагогічна підтримка студента в процесі його навчання. Забезпечення психологічного
комфорту неможливе без створення ситуації успіху студента, адже без відчуття успіху в студента пропадає інтерес
до навчальних занять.
Ситуацію успіху, створювану педагогом у навчально-виховній діяльності, можна представити у вигляді
досить простого послідовного ланцюга, ланками якого є: установка на діяльність (емоційна підготовка студента до
рішення навчального завдання); змістовне, технологічне й ресурсне забезпечення діяльності, операції (створення
умов для успішного рішення); порівняння отриманих результатів із пропонованими (усвідомлене відношення до
результату своєї навчальної праці).
Випробувавши радість від заслуженого успіху, студент бажає його повторити, затвердити. Він починає
самостійно шукати шляхи для його повторення: це надає впевненості у власних силах, позитивно впливає на
взаємини з оточуючими.
Визначені нами педагогічні умови мають на меті забезпечити сформованість готовності майбутніх
вихователів до виховання відповідальності дітей згідно з показниками високого рівня.
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Рівненський державний гуманітарний університет
Виховання гуманних якостей виступає необхідною умовою підготовки духовно багатої особистості, яка
поєднує в собі гуманність, підприємливість, колективізм, як одночасне прагнення реалізувати свій інтерес і
задовільними потреби навколишніх. Для початку формування гуманних якостей найбільш сприятливим періодом
життя людини є дошкільний вік. Саме на цьому етапі закладаються основні риси характеру особистості, які надалі
розвиваються під впливом життєвих умов і визначають траєкторії розвитку та успішної адаптації в складному
суперечливому світі. Звісно, що «природні передумови до морального зростання у дітей різні» [1, с.31]. Вони
виступають відправною точкою для формування у дітей моральних почуттів та якостей, спонукають їх до засвоєння
певних норм і правил, розвивають відповідні мотиви і звички поведінки.
Дитина у цьому віці здатна усвідомлювати моральний смисл своєї поведінки. Виникають внутрішні
моральні інстанції (Л. Виготський) – прагнення поводитися згідно з моральними нормами не тому, що цього
вимагають дорослі (батьки, вихователі), а тому, що це приємно для себе й інших.
У становленні особистості дитини важливу роль відіграють стосунки з соціальним оточенням. Першим
таким оточенням виступає родинне коло, згодом – колектив дорослих і однолітків у дитячому садку та школі.
Дошкільний вік – це період остаточного формування потреби спілкування з однолітками, що знаходить прояв у
ігровій діяльності.
Відтак досить актуальною проблемою вітчизняної дошкільної педагогіки є формування в дітей гуманних
взаємовідносин з людьми, які їх оточують, що передбачають дружнє співробітництво, взаємодопомогу, піклування
один про одного, взаємоповагу. Становлення таких стосунків відбувається передусім завдяки перебуванню в
дитячому співтоваристві, яке, за твердженням Ю. Лотмана, починаючи зі старшого дошкільного віку, суттєво
впливає на процес соціалізації хлопчиків і дівчаток.
Варто зауважити, що дитяче співтовариство як носій власної субкультури набуває специфічних функцій у
формуванні психологічної статі дитини. У спільній діяльності та спілкуванні уточнюється і формується
статеворольова поведінка, встановлюються психологічні відмінності статеворольової поведінки хлопчиків і дівчаток.
Це відбувається завдяки зразкам поведінки, очікуваних від хлопчиків і дівчат, які є вірними з точки зору однолітків,
а також негативних реакцій щодо несхвальної поведінки. Взаємини однолітків впливають на формування образу «Я»
дитини, розвиток самосвідомості, самовизначення, самореалізації та самоствердження. Вже в дошкільному віці
дитина починає ототожнювати себе з групою однолітків, враховуючи схвальне чи несхвальне ставлення членів групи
до її будь-якої особливості, властивостей, які мають прояв у вчинках.
Класики педагогічної думки С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський вважали, що треба якомога
раніше знайомити дітей з гуманістичними поняттями, моральними уявленнями, навчати доброті. Гуманістичне
виховання сягає свого вінця, коли у дитини розвивається здатність страждати й переживати за іншу людину, як і
здатність радіти за її успіх і щастя [8, с. 214–219]. А спілкування, на фоні якого зароджуються і розвиваються
взаємини, має існувати як «ґрунт правди і людяності» [7, с. 184].
Проблема гуманних стосунків дошкільників у науковій літературі розглядалася різнопланово:
особливості становлення у дошкільному віці ціннісного ставлення до однолітків (Ю. Приходько, Т. Рєпіна); роль
спілкування в особистісному становленні дошкільника (Д. Ельконін, О. Кононко, М. Лісіна); вплив соціальних
емоцій на взаємодію дітей дошкільного віку (О. Запорожець, В. Котирло, Я. Неверович, Л. Проколієнко,
Л. Стрєлкова); специфіка прояву гуманних взаємин дошкільників у спільній діяльності (В. Абраменкова,
Л. Артемова, А. Гончаренко, О. Козлюк, В. Котирло, Т. Поніманська, О. Смирнова). Водночас мало дослідженим
аспектом залишається формування доброзичливих, гуманних стосунків між хлопчиками і дівчаткамидошкільниками засобами ігрової діяльності, що на сьогодні є надзвичайно актуальним.
Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних засад проблеми формування гуманних стосунків
між хлопчиками і дівчатками дошкільного віку засобами будівельно-конструктивної гри. У процесі аналізу
літератури ми встановили, що співробітництво з партнерами по грі викликає у дітей переживання, спрямовані не
лише на забезпечення власного успіху, а й на необхідність обов’язкового узгодження дій, орієнтації на партнера,
врахування його інтересів і можливостей при досягненні загальних цілей. Емоційний рівень колективної взаємодії
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під час гри відображає домінуючі емоційні стани дітей, їх спільні почуття, стосунки симпатій чи антипатій між
однолітками, гуманістичні та суспільно значимі мотиви. У будівельно-конструкційній грі виховується гуманне
ставлення дітей один до одного, взаєморозуміння, усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння зважати на
думку інших та інтереси колективу.
У психолого-педагогічній науці й педагогічній практиці гра дітей старшого дошкільного віку дедалі
частіше розглядається не лише як важливий засіб формування у них позитивного ставлення до дорослих,
відповідальності, працелюбності, взаємодопомоги, а й неодмінна умова формування у хлопчиків і дівчаток
колективізму, дружніх взаємин, доброзичливості (З. Борисова, Р. Буре, Я. Неверович, В. Шур, Г. Якобсон).
Важливим засобом формування гуманних стосунків між дітьми дошкільного віку є будівельноконструктивна гра.
Будівельно-конструкційні ігри – це різновид творчих ігор, у яких діти відображають навколишній
предметний світ, самостійно зводячи споруди і обігруючи їх.
Спільна будівельно-ігрова діяльність виступає засобом виховання у дітей взаємодопомоги як почуття
колективізму, впевненості у собі і у товаришах. Вона допомагає дітям ввійти у товариство гравців, діяти в ньому
певним чином, встановлювати товариські і дружні стосунки, підкорятися його вимогам.
Кінцевий результат будівельно-конструкційної гри є результатом дії кожної дитини. Співробітництво з
партнерами по грі викликає у дітей переживання, спрямовані не лише на забезпечення власного успіху, а й на
необхідність обов’язкового узгодження дій, орієнтації на партнера, врахування його інтересів і можливостей при
досягненні загальних цілей. Емоційний рівень колективної взаємодії під час гри відображає домінуючі емоційні
стани дітей, їх спільні почуття, стосунки симпатій чи антипатій між однолітками, гуманістичні та суспільно значимі
мотиви. У будівельно-конструкційній грі виховується гуманне ставлення дітей один до одного, взаєморозуміння,
усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння зважати на думку інших та інтереси колективу.
Термін «відносини» у психолого-педагогічній літературі частіше вживається як синонім до термінів
«стосунки», «взаємини». Саме слово «стосунки» має сенс дії, яка виявляється в тому, що когось щось стосується. Це
означає, що кожна дія передбачає: 1) суб’єкта (джерело) стосунків; 2) об’єкта, кого це стосується; 3) зміст, тобто що
саме стосується. Отже, поняття «стосунки» можна трактувати як процес дії, що розгортається на рівні свідомості, у
якій є реальні та ідеальні форми. Але поняття «відносини» у наукових джерелах чітко й повно не визначено.
Утвердилися два трактування цього терміна. Перше – це фіксація об’єктивного зв’язку людини й предмета або
одного індивіда з іншим. Друге розглядає відносини як суб’єктну позицію щодо певних об’єктів. Тут наголошено на
усвідомленні та переживанні особистістю власних об’єктивних відносин. Тобто, у першому випадку звертають увагу
на реальні зв’язки, у другому – на психологічні зв’язки. Для позначення зв’язків другого типу використовують
поняття «ставлення» як видове щодо категорії «відносини».
Від поняття відносини потрібно відрізняти поняття взаємовідносини (взаємини). Взаємини з іншими
людьми є специфічною лише для людини як суб’єкта практики властивістю. Взаємовідносини обов’язково
передбачають взаємне ставлення людини до людини. Із поняттям взаємини тісно пов’язане поняття спілкування.
Міжособистісні взаємини – суб’єктивні зв’язки і відносини між людьми, які виникають за умов спільного
проживання або виконання сумісної діяльності. В процесі їх становлення і розвитку формується система
міжособистісних установок, орієнтацій, соціальних сподівань, які залежать від рівня розвитку соціальної групи,
згуртованості її членів і змісту виконуваної ними діяльності. Чим вищий рівень розвитку групи, тим складнішою і
більш ієрархізованою стає структура взаємин міжособистісних. Оптимальним для розвитку взаємин
міжособистісних є умови в згуртованому колективі [3, с.52]. Відтак у нашому дослідженні поняття «відносини» та
«стосунки» розглядаються як тотожні.
З філософського погляду міжособистісні відносини характеризуються як такі, що зумовлюють
перетворення опосередкованих зв’язків у безпосередню взаємодію між людьми [4, с.137–138]. У психології
тлумачення сутності міжособистісних відносин базується на двоякому розумінні самого поняття «відносини». З
одного боку, воно розкривається через фіксацію об’єктивного зв’язку людини і предмета або одного індивіда з
іншим (реальні зв’язки), з другого – постає як суб’єктивна позиція людини щодо певних об’єктів, в основу якої
покладаються ті чи інші її переживання (психологічні зв’язки).
У психології тлумачення сутності міжособистісних відносин базується на двоякому розумінні самого
поняття «відносини». З одного боку, воно розкривається через фіксацію об’єктивного зв’язку людини і предмета або
одного індивіда з іншим (реальні зв’язки), з другого – постає як суб’єктивна позиція людини щодо певних об’єктів, в
основу якої покладаються ті чи інші її переживання (психологічні зв’язки).
На значущість міжособистісних відносин у життєдіяльності людей вказував С. Рубінштейн, розглядаючи їх
як моральну дуель, боротьбу, «зброєю якої є активне добре ставлення до іншої людини». Психолог був переконаний,
що позитивне ставлення однієї людини до іншої має «обеззброїти її погані наміри, деморалізувати їх, поставити її в
такі моральні умови, за яких втрачають підставу і мотив її негативні ставлення». Наслідком цього стає активна
перебудова (детермінація) поведінки інших людей, зміна моральних умов їхньої поведінки на основі активного
ставлення до них [6, с.150]. З цього випливає тісний взаємозв’язок, органічна єдність між суб’єктним становленням
індивіда та його взаємодією з іншими людьми. В. Семиченко підходить до розгляду сутності міжособистісних
відносин через аналіз відносин конкретного індивіда з групою. Адже «від того, як складаються відносини індивіда з
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групою, залежить його емоційне благополуччя, соціальна адаптація та інтеграція в життя суспільства, в наступні
життєві перспективи». Водночас дослідниця акцентує увагу на тому, що саме тільки залучення індивіда до групи не
слід розглядати як безумовний механізм формування у нього необхідних для позитивної міжособистісної взаємодії
властивостей. Адже група може як примножити індивідуальний потенціал кожного члена, так і стати негативним
чинником впливу на його життєдіяльність, стримуючи активність, блокуючи прояв позитивних якостей,
породжуючи комплекси і проблеми у міжособистісних відносинах [9, с.33].
Термін «відносини» у психолого-педагогічній літературі частіше вживається як синонім до термінів
«стосунки», «взаємини». Саме слово «стосунки» має сенс дії, яка виявляється в тому, що когось щось стосується. Це
означає, що кожна дія передбачає: 1) суб’єкта (джерело) стосунків; 2) об’єкта, кого це стосується; 3) зміст, тобто що
саме стосується. Отже, поняття «стосунки» можна трактувати як процес дії, що розгортається на рівні свідомості, у
якій є реальні та ідеальні форми.
Але поняття «відносини» у наукових джерелах чітко й повно не визначено. Утвердилися два трактування
цього терміна. Перше – це фіксація об’єктивного зв’язку людини й предмета або одного індивіда з іншим. Друге
розглядає відносини як суб’єктну позицію щодо певних об’єктів. Тут наголошено на усвідомленні та переживанні
особистістю власних об’єктивних відносин. Тобто, у першому випадку звертають увагу на реальні зв’язки, у другому
– на психологічні зв’язки. Для позначення зв’язків другого типу використовують поняття «ставлення» як видове
щодо категорії «відносини».
Від поняття відносини потрібно відрізняти поняття взаємовідносини (взаємини). Взаємини з іншими
людьми є специфічною лише для людини як суб’єкта практики властивістю. Взаємовідносини обов’язково
передбачають взаємне ставлення людини до людини. Із поняттям взаємини тісно пов’язане поняття спілкування.
Насамкінець зазначимо, що міжособистісні відносини відіграють головну роль у житті людини. У
дошкільні роки закладається «міцний фундамент» для формування гуманних стосунків між хлопчиками та
дівчатками. Моральні аспекти взаємодії у ході будівельно-конструкційної гри допомагають дітям засвоїти моральні
норми, правила поведінки в колективі, обрати правильні моделі побудови стосунків у суспільстві. Визначені нами
вище теоретичні аспекти формування гуманних відносин між дівчатками і хлопчиками дошкільного віку слугують
основою для подальших наукових досліджень з обраної проблеми.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З
ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРИ

Тарнавська О. О., здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Постановка завдання. Найважливіше завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості з високим
рівнем розумового розвитку, здатної ефективно засвоювати знання і застосовувати їх на практиці. Пошук нових
психолого-педагогічних підходів до розвитку розумової активності дітей в дошкільному віці стає все більш
значущим, оскільки саме активність розуму є одним з базових властивостей особистості.
Дитина розумово розвивається тоді, коли їй надається можливість відкривати, творити, міркувати,
сперечатися. У дослідженнях Т. І. Бабаєвої, Л. А. Венгера, Н. Ф. Виноградової, О. В. Запорожця, А. А. Люблінської,
Н.Н.Подьякова, А. І. Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те , що діяльність повинна ставити дитину перед
необхідністю спрямовувати свою розумову активність на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і дій
для вирішення нового завдання. Встановлено, що чим цікавіше така діяльність, чим більший емоційний вплив
робить вона на дитину, тим більший ефект вона дає.
У старшому дошкільному віці зростає пізнавальна активність: розвиваються сприйняття, наочне мислення,
з'являються зачатки логічного мислення. Зростанню пізнавальних можливостей сприяє становлення смислової
пам'яті, довільної уваги. Однак, цей процес протікає своєрідно у дошкільників з порушеннями мовлення, оскільки
зв’язок між мовленнєвими порушеннями й іншими сторонами психічного розвитку зумовлює специфічні
особливості мислення: дошкільники відстають в розвитку словесно-логічного мислення. Без спеціального навчання
діти із порушеннями мовлення з труднощами опановують навичками аналізу і синтезу, порівнянням і узагальненням.
Також через дефекти мовлення ці діти мають низьку самооцінку, та не стійкі стосунки з однолітками.
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Методи дослідження. З метою вивчення педагогічних умов активізації розумової діяльності дошкільників з
порушенням мовлення засобами гри ми здійснили експериментальне дослідження із використанням наступних
методів: аналіз літературних джерел; педагогічні спостереження; опитування; педагогічний експеримент.
Основні результати. За результатами дослідження сформованості основних операцій мислення старших
дошкільників та виявлення рівнів розвитку розумової активності старших дошкільників на констатувальному етапі
дослідження ми можемо сказати, що у досліджуваних домінуючим є середній рівень здатності до класифікації і
аналізу, досліджувані володіють достатнім рівнем розвитку інтелектуальних процесів та мають здатність до
логічного мислення і узагальнень. Тобто, рівень інтелектуального розвитку дошкільників з порушеннями мовлення
відповідає віковій нормі. Результати обстеження розумової активності продемонстрували, що у досліджуваних дітей
відсутнє емоційно-позитивне ставлення до розумової діяльності і яскраво вираженого бажання займатися нею; не
розвинута системність мислення (змістовна спрямованість аналізу об'єкта, з одного боку, конструктивно-перетворює
момент дії, з іншого боку); вони не самостійні у пошуку вирішення проблемних ситуацій, використання нових
способів розумової діяльності; у досліджуваних дітей не сформовані уміння міркувати, встановлювати причиннонаслідкові зв'язки, будувати найпростіші умовиводи.
Робота із впровадження педагогічних умов активізації розумової діяльності дошкільників з порушенням
мовлення засобами гри була побудована з урахуванням наступних принципових положень: орієнтація на зону
найближчого розвитку дитини; активної співучасті дітей в процесі відбору інформації; включення дітей в різні
форми організації діяльності спілкування з дорослим; принцип забезпечення успіху організованої пізнавальної
діяльності; стимуляція потреб дітей в комунікації з дорослим; тісна взаємодія вихователя з логопедом при побудові
роботи; формування позитивної мотивації навчання загалом; розвиток особистісних характеристик (самооцінки і
самосвідомості); організація пошукової діяльності в різних формах її прояву (спостереження, ігри) як методу
розвитку мовної та пізнавальної активності.
Діяльність в даному напрямі здійснювалась на основі наступних педагогічних умов: врахування
особливостей розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення; комплексний підхід, включаючи різні
компоненти (індивідуально-диференційований характер); обов'язкове і сумлінне здійснення взаємодії всіх учасників
педагогічного процесу.
Висновок і можливі шляхи застосування своїх досліджень. Проведений експеримент також показав, що
розумова активність як складне і багатогранне явище потребує створення відповідних умов та врахування низки
чинників, які впливають на її становлення і розвиток: особливості розумової діяльності дитини (уміння уважно
слухати, розуміти навчальний матеріал, запам’ятовувати його, встановлювати зв’язки з попередніми знаннями;
застосовувати набуті знання, уміння й навички у своїй практичній діяльності), особливості спілкування дитини з
дорослими та однолітками і статусні позиції старших дошкільників у межах цих соціальних утворень; характер
самооцінки дітей; особливості організації пізнання дітей старшого дошкільного віку під час занять та у
повсякденному житті.
Повторне дослідження показало якісне покращення в розвитку логічного мислення, в розвитку
інтелектуальних процесів, здатності до узагальнень та в розвитку операції порівняння.
Таким чином, виходячи з порівняльного аналізу результатів констатуючого і контрольного етапу дослідження
можна говорити про те, що коректувально-розвиваюча програма сприяє формуванню мисленнєвих операцій та
підвищенню рівня розумової активності дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.

PROBLEMS AND WAYS OF UKRAINIAN IMMIGRANTS’ CHILDREN ADAPTATION IN AMERICAN
SCHOOLS
Yuliia Lea, Teacher of English and Ukrainian, Jupiter, Florida, USA
Oleksandr Tymoschuk, Doctor of Philosophy in Education (Ph.D.), Associate Professor of the Department of General
Technical Disciplines, Technologies and Civil Security of Rivne State University for Humanities, Rivne, Ukraine
The difficult political and demographic situation in the state of Ukraine has caused several waves of emigration of the
population to different countries of the world. Countries such as Poland, Canada, Italy, Spain and the USA were the main
"target countries" for emigration in the times of Ukraine's recent history (1991-2018). Thus, in the last 30 years about
250,000 Ukrainian citizens emigrated to the United States [1]. At the same time, on the background of powerful
environmental, technological, political, economic and social reformations accompanied by the process of ongoing world
globalization, and hence the migration of the population, the study of the behavior of the individual in society, the interaction
of a human as an active subject with the outside world, his mobility, the ability to adapt to new conditions of existence in a
foreign environment, the educational environment in particular becomes extremely relevant and necessary. The problem of
adaptation of immigrants’ children of school age becomes more actual, which is explained by changes in the environment of
their development and them becoming an individual.
The aim of our study is to identify the current key issues of adapting children of Ukrainian immigrants to
polycultural schools in the United States, to identify existing ways and to find the latest mechanisms for solving this problem.
The problem of migrating and adapting of immigrants to a foreign language environment foresees and requires a
variety of methodological approaches for in-depth study, innovative ideas, search for new perspectives, and optimization of
the long-term experience gained in researching this phenomenon. There are many multinational states in the world, but it
seems advisable for us to analyze the experience of solving the adaptation problems of children of Ukrainian immigrants and
the problems of interethnic cooperation precisely in schools of the USA, since this experience is personal to one of the
authors of the publication (Yuliia Lea).
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The analysis of the scientific sources suggests that for the entire history of the US a constant, unceasing stream of
immigrants is characteristic. Migration processes have become one of the most significant factors in the forming of American
statehood in the early stages of its formation [2,3]. The peoples from different countries and regions were involved in this
process. In recent decades, the replenishment of the US population as a result of migration has been continued. Migration of
citizens from other countries to the United States creates certain problems for the country as a whole as well as for the
immigrants themselves (political, economic, educational). In particular, children from immigrant families have significantly
lower education rates compared to children born in the United States, and whose parents have been living in this country for
many years. Consequently, there are several educational issues for children from immigrant households living in the United
States.
The first group of problems is linguistic, which is an absence or lack of knowledge of English, generating other
cognitive problems of students (difficulty in learning other subjects), as well as social problems (difficulties of
communication).
The second group of problems is inextricably linked with the first one. These are the psychological and
pedagogical problems inherent in the modern organizing of the process of teaching immigrant children in American schools.
The above stated problems make it impossible to establish an appropriate level of communication between
Ukrainian students and American peers and determine a number of barriers of their integration into an unfamiliar foreign
society, thereby increasing the duration of the adaptation period.
The third group of problems is social and pedagogical problems. The list of adaptation problems of Ukrainian
schoolchildren in the US which is suggested by us is a consistent hierarchy and has a clear causal origin. Thus, socialpedagogical problems of adaptation are expressed in forming of certain deviant (protective) types of behavior by Ukrainian
students. Pedagogical impact of teachers on Ukrainian immigrants’ children does not always allow to overcome
maladaptation barriers, complicating the process of their integration into the school environment and society in general.
The fourth group of problems is cultural, the peculiarities of which are the change in the student's mental
environment. The United States is a country with a large number of nationalities, which makes some adjustments to the
organizational choices of school education and interpersonal relationships among schoolchildren. The Ukrainian system of
education is characterized by the homogeneity of schools, which in its turn does not require much attention to the preparation
of students in a multinational space. Depending on the national-cultural composition of the American school, the Ukrainian
student may be at risk of potential cultural and mental risks, which will be expressed in the discrepancy of norms of behavior,
features of communication, moral stereotypes and values.
To address all of these problems in the US, a number of measures and tools are proposed, namely:
1. Functioning of state and community programs for the training of immigrants’ children. The programs contain
two blocks: the first block is linguistic (studying English and using the native language of children in school education); the
second block is socio-cultural (acquaintance with US history, regional culture, social and domestic adaptation).
2. Linguistic, social-pedagogical correction and support, pedagogical diagnostics are carried out. Pedagogical
diagnostics is based on the study of personal and group processes of adaptation to a new ethno-cultural educational
environment. Culturally relevant person-oriented environment in school is a prerequisite for reducing and partial overcoming
of socio-psychological stress, discomfort, stressful conditions, which immigrants’ children often experience.
3. The focus is on multicultural education, which involves a special psychological climate in the school such as
mutual assistance, support for students from immigrant families; system of social, psychological and pedagogical support of
immigrant children; special training programs for students from immigrant families to enter higher education institutions;
multicultural education of teachers and development of innovations; organization of leisure activities on the basis of respect
for the national traditions and cultural identity of each student.
At the same time, we believe that despite a rather powerful system of adaptation measures and facilities for
children of Ukrainian immigrants in the United States, this process needs some improvement. We believe that in order to
optimize the process of adaptation of Ukrainian immigrants’ children in schools in the USA, it is necessary to ensure that the
following steps are taken:
1. Conducting primary adaptation activities related to acquaintance with the culture of the United States,
peculiarities of its history, social structure while being in Ukraine.
2. Basic language training is required to establish minimum communication links with peers and teachers.
3. Organizing of online communication with American peers through the use of information technology,
social networks, messengers, etc.
4. Involving (if possible) representatives of the diaspora to overcome socio-cultural and linguistic adaptation
problems of Ukrainian children in the United States.
Summarizing the above stated, it is reasonable to say that a number of problems concerning the adaptation of
children of Ukrainian immigrants in the United States exist, alongside with organizational measures for the harmonious
integration of Ukrainian schoolchildren into the American society, in particular school society. It should be noted that despite
the existing mechanism of adaptation of children of Ukrainian immigrants, we suggest a number of ways to optimize this
process, which is based on cultural, content-axiological, communication and socialization aspects with integrated
involvement of representatives of the Ukrainian diaspora. It should be noted separately that our assumptions are forcibly
hypothetical (for the optimization of the process of adaptation of children of Ukrainian immigrants in the US schools)
and require further, more in-depth study, scientific reflection and interpretation.
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ ДО
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Тимчук О. О., здобувач вищої освіти
Павелків О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У вищих навчальних закладах математика є одним із основних навчальних предметів, який забезпечує
вивчення інших дисциплін і знаходить досить широке застосування на практиці. Специфічна роль у навчальній та
практичній діяльності відведена вивченню геометричного матеріалу. Знання з геометрії дуже важливі, оскільки на
сучасному етапі розвитку суспільства для фахівців багатьох спеціальностей визначним критерієм їх професіоналізму
є певний рівень розвитку просторових уявлень, логічного мислення, становлення яких забезпечує саме курс
геометрії. Саме розвиток просторового мислення, в тому числі розвиток просторових уявлень та уяви, повинен бути
одним із найважливіших компонентів навчання геометрії. Логічне мислення потрібне не лише математику, але й
лінгвісту, психологу, соціологу, представнику природознавчих та технічних наук. Завдяки цьому мисленню
формується усвідомлене ставлення до процесу міркування, вміння правильно будувати доведення, спростовувати,
проводити аналоги, висувати гіпотези, знаходити та усувати помилки у своїх і чужих міркуваннях.
Процес вивчення та застосування властивостей прямокутних трикутників на уроках геометрії в середній та
старшій школі чи під час підготовки до ДПА і ЗНО є досить актуальними в наш час. Особливо цей процес
відображається у нашому повсякденному житті, адже все навкруги є геометричними фігурами.
Уся термінологія, застосовування в геометрії, з винятковою наочністю свідчить про те, що поняття про
геометричні образи виникли внаслідок абстрагування від реальних предметів різної форми. Так, наприклад, слово
точка походить від дієслова "ткнути” і означає результат миттєвого дотикання, уколу. Поняття прямої лінії,
очевидно, є абстракцією від натягнутої льняної нитки. Наприклад стародавні єгиптяни не знали циркуля, його
винайшли греки. Однак це їм особливо не перешкоджало. Прямий кут вони будували мотузкою, що має довжину 12
мір. Тобто нитка була не тільки прообразом геометричної лінії, а й першим геометричним інструментом: натягнута
«вірьовка» відігравала роль лінійки; закріплюючи один кінець «вірьовки», другим її кінцем як циркулем описували
коло; поділяючи її із зв’язаними кінцями на 12 рівних частин і надаючи форму трикутника зі сторонами 3, 4, 5
частини, утворювали прямокутний трикутник. Це все потрібно було для розподілу кожному селянину ділянки з
площею, що була йому приписана.
У наш час виміряти той чи інший елемент геометричної фігури можна за допомогою співвідношень, теорем,
формул. Звісно не можна перейти до практичної частини, не володіючи теоретичним матеріалом. Тому
досліджуються історичні факти розвитку знань про прямокутні трикутники, про теорему Піфагора як одну із
засадничих теорем евклідової геометрії та її застосування. Розглядаються властивості елементів прямокутного
трикутника (кутів, бісектрис, медіан, висот, радіусів), відношення сторін за допомогою тригонометричних функцій
при розв’язуванні даних трикутників на уроках геометрії задля розвитку просторого уявлення та логічного мислення
учнів. Також суттєво підвищується теоретичний рівень навчання, зокрема при вивченні теореми Піфагора, теореми
косинуів, де зустрічається квадратне рівняння, тому акцентується увага на основних поняттях: корінь, розв’язок,
рівносильність, наслідок, можливість втрати та появи сторонніх коренів, перевірка як важлива складова процесу
розв’язування. І лише після систематизації та закріплення теоретичної бази, скдається алгоритм розв’язування
різних типів планіметричних та стереометричних задач.
Звідси випливає, що головне спрямування геометричного матеріалу, визначеного програмою і реалізованого
в системі ретельно дібраних задач, – сформувати достатньо повну систему геометричних уявлень (образи
геометричних фігур на площині та у просторі, їх елементів, основних співвідношень). На цій основі формуються
просторові уявлення й творча уява, розвивається мова й мислення учнів, а також організовується робота, спрямована
на вироблення важливих практичних навичок. Навчальна діяльність, в процесі якої діти оволодівають геометричним
матеріалом, охоплює такі варіанти робіт: організоване вчителем спостереження різних геометричних форм і
відношень; практика дітей у вимірюванні, побудові; практика при розв’язуванні задач.
Основною формою проведення занять залишається система уроків: вивчення нового матеріалу, формування
вмінь розв’язувати задачі, узагальнення та систематизації знань, контролю і корекції знань. На уроках при
розв’язуванні планіметричних та стереометричних задач використовуються актуальні задачі та застосовуються
шляхи досліджень, алгоритми виконання геометричних побудов та математичних дій. Методика навчання
характеризується інтенсивною самостійною діяльністю учнів, індивідуалізацією навчання, застосуванням
проблемно-пошукових методів, таких методичних прийомів і засобів навчання, як математичне моделювання,
логічне конструювання, граф-схеми, паралельне вивчення схожих математичних об’єктів, синтетичні та комбіновані
вправи тощо
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Варто зазначити, що підвищенню ефективності уроків математики в старших класах сприяє використання
програмних засобів навчального призначення GRAN 1, GRAN 2D, GRAN ЗD, Maple. При застосуванні цих програм
можна побудувати малюнок до задачі, що полегшить її сприйняття. Взагалі застосування комп’ютерних технологій
при навчанні геометрії у середній та старшій школі дозволяє розглянути більше вправ як на уроках, так і на
факультативах, розвиває логічне мислення та просторове уявлення, зацікавлює учнів в тому числі через зв’язок з
іншими дисциплінами.
Отже, цілеспрямована педагогічна діяльність кожного вчителя сприяє систематизації поглибленню та
розширенню знань, навичок та умінь, розвинути пізнавальний інтерес учнів, використовуючи історичні факти,
засоби інформаційно-комунікаційних технологій та їх цілеспрямованому використанні під час виконання задач
різної складності.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Федас М. М., вчитель початкової школи
Шевців З. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Постановка проблеми. Україна належить до країн із монокультурним середовищем, що формувалося на її
теренах упродовж століть. Крім того, воно об’єднує людей різних національностей з усіма формами взаємодії та
взаємовпливів [1].
За сучасними стандартами Україна є порівняно етнічно однорідною країною – етнічні українці становлять
майже три чверті населення. Проте в багатьох місцевостях (здебільшого прикордонних) компактно мешкають
чимало іноетнічних груп (росіяни, угорці, румуни, молдавани, гагаузи, болгари, поляки, словаки тощо), а в окремих
регіонах питома вага іноетнічних груп доволі помітна. Якщо в Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській
областях частка національних меншин не перевищує 3–5 %, то в Луганській та Донецькій областях вона складає 48–
49 %. У Кримській автономії, де кількісно й культурно домінують росіяни, в ролі меншини виступають не лише
татари, а й етнічні українці.
Щодо розвитку полікультурності в Україні, сучасний український вчений В. Вікторов стверджує:
«Створення в Україні нового суспільства має проходити на засадах різновекторності, толерування полікультурності,
відходу від будь-яких монополій, але зі збереженням іманентних для українця ознак духовноморального плану»
[2, с. 18].
Отже, головним завданням нашого дослідження є узагальнення та систематизація знань щодо розвитку та
становлення полікультурної освіти в Україні та США.
У сучасних освітніх, економічних, політичних та культурних умовах особлива увага шкільної освіти та
педагогіки звернена на розробку засад полікультурної освіти та застосування позитивного досвіду на практиці у цій
галузі. Правовий аспект полікультурної освіти базується на законодавчих актах та документах: Конституції
(Основному Законі) України, Законах «Про національні меншини в Україні», «Про свободу совісті та релігійні
організації», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про об’єднання громадян»,
Національній доктрині розвитку освіти в Україні, інших чинних документах, а також міжнародно-правових актах,
ратифікованих Верховною Радою України.
Наразі для врахування освітніх потреб та розвитку етнокультури етнічних груп в Україні формується
мережа загальноосвітніх шкіл з навчанням мовами національних меншин. Працюють 2940 шкіл із російською мовою
навчання, 104 – з румунською, 64 – з угорською, 5 – з єврейською, 3 – з польською, 2 – з кримськотатарською.
Загалом викладання мовами національних меншин здійснюється у 15 % шкіл України. Крім того, 2339, або 11 %,
шкіл є двомовними: однією з мов викладання в них є українська, іншою – мова національної меншини. У
загальноосвітніх школах працюють також факультативи та гуртки, в яких вивчають рідну мову близько 170 тис.
дітей, збільшилась кількість недільних шкіл, де навчається близько 7 тис. дітей [5].
На сьогоднішній день в Україні існує ряд національних організацій та осередків, що займаються
поширенням полікультурної освіти в країні, серед них: Державний комітет у справах національностей та релігій,
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Державний комітет у справах національностей та міграції, Рада представників громадських об’єднань, Рада
представників кримськотатарського народу, Румунська спільнота в Україні, Товариство ромів України і т.д.
У процесі дослідження ми з’ясували існування різних тлумачень поняття «полікультурна освіта». Зокрема,
у сучасній «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя зазначено, що розуміння сутності полікультурної освіти і
виховання у світовій педагогіці відбувається завдяки наступним підходам: – акультураційному, тобто пов’язаному з
утворенням гармонійних відносин між членами різних етнічних груп; – діалоговому, заснованому на ідеї
культурного плюралізму; – соціально-психологічному, згідно з яким полікультурна освіта є особливим способом
формування певних соціально-установчих ціннісно- орієнтаційних схильностей, комунікативних і емфатичних
умінь, за допомогою яких здійснюється розуміння інших культур [3, с.691].
Сутність терміна «полікультурна освіта» визначається низкою науковців таким чином (див. табл.1).
Аналіз державних документів та підходів вітчизняних науковців до визначення поняття «полікультурна
освіта» свідчить більше про національний, громадянський наголос в освіті, ніж полікультурний. На нашу думку, це
зумовлено географічними та демографічними чинниками. Адже місце розташування України – майже у центрі
Європи; расовий та етнічний склад населення становлять переважно люди з однаковим кольором шкіри та
віросповідання. Тому, в Україні «полікультурну освіту» можна визначити як освіту, метою якої є виховання
патріотичної, толерантної, національно-свідомої особистост
Таблиця 1
Трактування терміну «полікультурна освіта» українськими вченими
Автор
Означення терміна «полікультурна освіта»
О. Заболотна (2005)
Освіта, яка набуває широких можливостей у створенні умов, що
гарантують успішну соціалізацію особистості.
В. Бойченко (2006)
Розвиток планетарного мислення, сприйняття світу в його різноманітних
проявах, формах існування мов, культур, поглядів тощо; формування у людини
гуманістичного світогляду, таких якостей , як толерантність, уміння вести діалог з
позиції рівних прав та взаємоповаги.
Л. Перетяга (2007)
Складне, багатоаспектне поняття, що об’єднує різні підходи до
вирішення проблем, пов’язаних з расовою, етнічною, культурною неоднорідністю
сучасного суспільства. Пріоритетною метою цієї освіти є підготовка молодого
покоління до життя в полікультурному суспільстві.
Ю. Сива (2008)
Освіта, метою якої є формування людини, здатної до активного
співжиття в умовах багатонаціонального та багатокультурного середовища, і
основною цінністю є сама особистість, що володіє розвиненим відчуттям
розуміння інших культур, умінням жити в мирі та злагоді з людьми різних рас,
національностей, вірувань.
М. Симоненко (2010)
Педагогічний процес, спрямований на оволодіння молоддю глибокими
знаннями етнічної (рідної), загальнонаціональної і світовою культури, на
формування готовності і вмінь жити в багатонаціональному середовищі, на
виховання поваги та толерантного ставлення до інших народів у процесі
ознайомлення та навчання іншої культури.
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ХХ ст.

Федорова Н. В., здобувач вищої освіти
Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із пріоритетних напрямів сучасної історико-педагогічної науки є педагогічні персоналії, які репрезентують
творчий доробок педагога як неповторної особистості, сприяють формуванню уявлень про цілісний педагогічний процес.
Останні історико-педагогічні дослідження свідчать, що звернення до творчої біографії є і традицією, й інновацією та
сприяють розширенню уявлень про цілісний історико-педагогічний процес.
Педагогічна система є цілеспрямованим, динамічним, відкритим утворенням і виступає однією з умов розв’язання
складних проблем сучасної педагогічної науки. Вона як елемент соціальної системи відображає особливості суспільноісторичних систем, які впливають на особливості її становлення та розвиток. Водночас педагогічна система включає в себе
низку підсистем, що забезпечують навчально-виховний вплив, спрямований на досягнення чітко визначених цілей у
реалізації педагогічного процесу [1]. Педагогічна система значною мірою залежить від керівника і колективу, які її
реалізують. Тому актуальним питанням педагогічної та історико-педагогічної науки є розгляд авторських педагогічних
систем, до яких належить і педагогічна система В.Сухомлинського.
Особливості авторської педагогічної системи В.Сухомлинського зумовлені органічним поєднанням трьох складових:
педагогічної концепції, педагогічної системи та авторської школи. Педагогічна концепція видатного українського вченого
базується на антропологічних та культурологічних уявленнях і власному педагогічному досвіді. Його педагогічна система
являє собою сукупність складових педагогічного процесу (навчання, виховання, управління, сім’я, навколишнє
середовище), відображає засоби, методи, форми та прийоми досягнення поставленої мети. Вона відзначається цілісністю і
завдяки діяльнісному підходу набуває практичного характеру. Педагогічна система В. Сухомлинського включала в себе, за
його власним баченням, всю багатогранність, сукупність методів і прийомів виховного впливу особи педагога на колектив
і особу вихованця з метою виховання всебічно, гармонійно розвиненої особистості. Педагогічна система, за
Сухомлинським, – це втілення положень і узагальнень педагогічної теорії в конкретних стосунках педагога з вихованцями,
в повсякденному їх спілкуванні в найрізноманітніших сферах духовного життя, активної діяльності [8].
Свою педагогічну систему В. Сухомлинський реалізував у керованій ним школі: впродовж 1948-1970 рр. тут були
втілені його погляди на управління школою, навчання і виховання дітей, вироблені з урахуванням актуальних на той час
наукових надбань та вітчизняного (А. Макаренко) й зарубіжного (Я. Корчак) педагогічного досвіду. В. Сухомлинський
найбільш повно розкрив складові своєї педагогічної системи в таких працях, як: «Павлиська середня школа» і «Розмова з
молодим директором школи» [6; 7]. Але особливу цінність становить його стаття «Моя педагогічна система» (частина
неопублікованої книги «Педагогічна культура»), що була видана лише 1988 року, в якій В. Сухомлинський уперше
вводить поняття «педагогічна система» стосовно своєї діяльності і в цьому контексті розкриває організацію навчальновиховного процесу в Павлиській середній школі [8]. Розуміння автором педагогічної системи ґрунтувалось на думці, що
кожен педагог-майстер у процесі роботи має виробляти власну педагогічну систему.
Педагогічна система В. Сухомлинського включає: складові (педагогічну концепцію, педагогічну систему, авторську
школу); суб’єкти (вчитель, учень, родина); мету (формування всебічно розвиненої особистості); принципи (гуманізму,
унікальності дитини, природовідповідності, культуровідповідності, опори на позитивне в дитині, створення ситуації
успіху, одухотворення знання, радості пізнання, створення «інтелектуального фону» школи, формування культури
почуттів); напрями виховання всебічно розвиненої особистості (розумове, моральне, громадянське, трудове, гендерне,
фізичне, естетичне, патріотичне, ідейно-політичне виховання); форми і засоби навчання (розвивальне навчання,
інтелектуальний та емоційний фон школи, створення радості пізнання, школа мислення, школа радості, уроки в зелених
класах, уроки розвитку мовлення, «Книга природи», дві програми навчання: обов’язкова і розширена тощо); засади
внутрішньошкільного управління (організація та планування науково-методичного забезпечення діяльності школи,
створення специфічної матеріально-технічної бази школи, системний і гуманістичний стиль керівництва школою,
організація самоосвіти й самовиховання школярів, організація спільної діяльності педагогів, батьків, дітей у досягненні
колективних і індивідуальних цілей, підвищення педагогічної кваліфікації).
Отже, педагогічна система В.Сухомлинського включає: авторську концепцію, авторську школу, а отже, й авторську
педагогічну систему. Основу його авторської концепції складають антропологічні та культурологічні засади і власний
педагогічний досвід. Авторська школа В.Сухомлинського являла собою школу радості, спрямовану на виховання всебічно
розвиненої особистості, школу співдружності поколінь. У ній упродовж 1948-1970 рр. була реалізована оригінальна
система навчально-виховної роботи, вибудована з урахуванням наукових надбань вітчизняної науки та педагогічного
досвіду.
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Фесюк О. Є., здобувач вищої освіти
Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблема здоров’я і фізичного виховання дітей особливо гостро постала сьогодні. Гуманізація освіти
потребує якісно нового підходу до потреб дитини – навчання свідомого ставлення молодого покоління до
збереження та зміцнення свого здоров’я. В умовах розбудови національної системи освіти важлива роль належить
аналізу педагогічної спадщини не тільки діячів сучасності, а й минулого щодо проблеми фізичного виховання
школярів та зміцненню їх здоров’я. Значний внесок у розвиток цієї проблематики зробив видатний український
педагог Г. Ващенко, погляди якого можуть стати основним підґрунтям формування та коригування сучасної системи
фізичного виховання молоді в Україні.
Працюючи над засадами фізичного виховання, Г. Ващенко прагнув довести необхідність «виховання сили духу і
тіла» з метою розв’язання глобальних завдань, які ставить перед українським народом історія. До них віднесені
відродження незалежності України і розбудова її господарства та духовної культури.
Ідеї, погляди, що стосуються фізичного виховання і підтверджені історичним досвідом інших народів,
Г. Г. Ващенко виклав у книзі «Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру». Вона вийшла в Мюнхені у 1956 р.
Спираючись на досвід минулих часів, що стосується фізичного виховання, вчений розкриває засади творення
української системи тіловиховання. До них належать наступні положення:
1. Тіловиховання – це не окрема галузь формування людської особистості, а його органічна частина, яка міцно
поєднана з вихованням розумовим, моральним,естетичним.
2. Завдання тіловиховання – не тільки в тому, щоб зміцнити здоров’я, розвинути рухові якості, а й сприяти
утвердженню духовних сил людини, зокрема зміцненню її волі, вихованню наполегливості, вмінню керувати своїм тілом як
знаряддям духу.
3.
Керівники тіловиховання української молоді мають знати завдання, які поставила перед народом історія:
створення незалежної соборної України, розбудова її господарства, розвиток духовної культури. Виконання цих завдань
вимагає певних якостей духу і тіла.
4.
Керівникам тіловиховання необхідно ознайомитися з його історією у різних народів, бо вона повчальна з
погляду і позитивного, і негативного.
5.
Створена система фізичного виховання не може залишатися незмінною протягом багатьох років. Вона
змінюється у зв’язку із новими завданнями, які ставить перед народом історія. Крім того, важливо брати до уваги
невпинний розвиток науки, що пов’язана з питаннями тіловиховання. Керівники фізичного виховання мають ретельно
стежити за досягненнями науковців і вміло використовувати їх у практиці.
6.
Тіловиховання треба поєднувати із самовихованням. Це означає: а) вихованець сам розуміє потребу і сенс
фізичного виховання; б) розуміє завдання, які стоять перед українським народом і усвідомлює свої обов’язки перед ним;
в) не тільки старанно і з бажанням виконує накази керівників під час походів і занять фізичними вправами, а й за певною
системою сам займається тіловихованням [1].
Г. Ващенко вважав гігієнічне виховання складовою частиною тіловиховання. За його переконанням, фізичне
виховання має дві основні площини: гігієнічне виховання і фізичні вправи. У першій стоїть завдання гарантувати
здоров'я, а в другій - фізичний розвиток. Вони взаємопов'язані і доповнюючи одна одну, допомагають розв'язати
основні завдання фізичного виховання.
Система валеологічних знань і навичок, на думку педагога, охоплює низку основних положень. Їм
відповідають такі основні розділи валеології:
1. Валеологічні знання майбутніх батьків про гігієнічні особливості виховання дитини до двох років. Цей
розділ можна поділити на: 1) знання основних правил поведінки жінки в період вагітності, зокрема харчування
майбутньої матері, вплив стресів на здоров'я; 2) харчування новонародженої дитини; 3) основи загартування й
особистої гігієни матері й дитини.
2. Валеологічні знання дорослої людини, особливості виховання дитини після двох років.
Працюючи над проблемами фізичного виховання, педагог прагнув довести до широкого загалу українців
необхідність «виховання сили духу і тіла». Одним із засобів для вирішення цього завдання є рухливі і спортивні ігри. Він
вказував на потребу культивувати гру з раннього дитинства, тому що вона є природною властивістю дитини і разом з тим
головним джерелом її радощів. Роль батьків і педагогів, наголошував Г. Ващенко, полягає в тому, що вони створюють
умови, за яких діти можуть вільно гратись, тактовно спрямовують гру дітей в «корисний для них бік» та навчають їх
нових ігор. Педагог наголошував на «особливій користі» для підростаючого покоління ігор, які супроводжуються танцями
і співами. Із танців, на думку вченого, слід культивувати козачок, гопак, аркан [2].
На сучасному етапі розвитку України все гостріше постає проблема виховання здорового способу життя,
збереження і зміцнення здоров’я населення і зокрема молоді. Саме тому аспекти фізичного виховання, які висвітлені у
педагогічній спадщині Г. Ващенка, актуальні й нині при розв’язанні багатьох питань творення дієвої системи
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гармонійного розвитку молоді та сприятиме розвитку національної ідеї, формуванню національної належності
підростаючого покоління, а отже, й розбудові системи освіти України.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ
СКРИПАЛІВ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ.

Фещенко О. П., здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Успіх навчання дитини у музичній школі визначається її фізичною та психологічною готовністю,
музичними здібностями, а також станом здоров’я. Молодший шкільний вік – це період інтенсивного фізіологічного
росту, розвитку нервової системи та головного мозку. Дитина 6-10 років розвивається відносно рівномірно,
збільшення росту та маси тіла, витривалість відбуваються поступово та пропорційно. Проте кісткова система
знаходиться у стані формування і має багато хрящової тканини. Дрібні рухи кисті та пальців ускладнені через
незавершеність закостеніння фаланг та зап’ястя, що триватиме до 12-річного віку.
На початок шкільного навчання розмір і маса мозку дитини швидко досягає розмірів дорослої людини і є
структурно зрілим, що дозволяє успішно засвоювати значну кількість інформації, хоча нервові елементи та їх
зв’язки ще продовжують формуватися упродовж двох років. На цьому етапі розвитку фактично відсутнє уміння
узагальнювати, однак поступово формується внутрішній план дій (уміння діяти подумки, планувати дії,
вибудовувати програму дій) та рефлексія (уміння розглядати та оцінювати власні дії).
Молодші школярі повністю довіряють вчителю чи вихователю, їх авторитет є незаперечним. Їм не
потрібно обґрунтувати зміст поставленої проблеми, вони із задоволенням виконують вимоги та завдання. Однак, у
даному випадку постає проблема швидкості виконання цих завдань, який є індивідуальним для кожної дитини і
зростає з її віком. Досить часто інтенсивність навчальної діяльності розвивається стрибками: деякий період немає
відчутних результатів, або вони малопомітні, але згодом відбувається активне нарощування темпу, зміст уроку стає
більш різноманітним та наповненим.
Результативність навчання у класі скрипки визначається, насамперед, увагою учнів. Її механізми, які готує
мозок молодших школярів до сприйняття інформації, розвинені ще дуже слабко, тому їм важко зосереджуватися
довгий час на предметі вивчення. Дитина 6-10 років характеризується нестійкістю психічних процесів,
«калейдоскопічністю» вражень. Для неї важливим є процес дій, а не результат. Тому увага молодшого школяра
протягом одного етапу заняття має бути зосереджена лише на одному важливому завданні, яке ставиться перед ним.
Дитині молодшого шкільного віку притаманне узагальнене, цілісне сприйняття предмета чи явища, яке
закарбовує яскравий образ без деталей. Сприйняття передбачає виокремлення з усіх задіяних ознак головних та
найбільш суттєвих, зіставлення сприйнятого з попереднім досвідом. Але для цієї вікової групи складно
проаналізувати окремі якості предмета чи явища через недостатню диференціацію дитячого сприйняття. Вони часто
плутають подібні предмети, поняття, слова, ноти, тривалості тощо. Через це необхідно слідкувати за активністю
сприйняття навчальної інформації учнями, виховуючи працьовитість, наполегливість та відповідальність за
виконання завдань.
Важливу роль у дитячому віці відіграють відтворювальна й творча уява. Відтворювальна уява
характеризується такими ознаками, як яскравість та живість. Завдяки їй діти відтворюють образи, що за
конкретикою не поступаються об’єктам дійсності. Творча уява виявляється в діяльності, що спрямована на
створення нового (Л.Виготський). Часто школярі плутають образи своєї уяви з дійсністю, але саме ця ознака
забезпечує їхнє легке перевтілення в дійових осіб художньої творчості.
Мислення дітей відрізняється особливою чутливістю до образних вражень, бо все нове викликає у них
миттєву реакцію, проте надовго закріплюються у свідомості лише ті знання, які набуті у процесі активної роботи, а
не ті, які отримані у вигляді словесної інформації педагога шляхом механічного запам’ятовування [1].
Музикант-початківець отримує абсолютно новий об’єм інформації, який необхідно осягнути, запам’ятати
та відразу практично застосувати у процесі гри на музичному інструменті. Враховуючи значну дистанцію, яка
віддаляє перспективне бачення й розуміння першочергових та подальших цілей початкового етапу скрипкового
навчання, пояснення нового матеріалу доцільно зводити до мінімуму.
Нові поняття, складні навички координації слухових, зорових, м’язових відчуттів вимагає від учнів
значних фізичних, інтелектуальних зусиль та пам’яті. У зв’язку з тим, що для молодших школярів характерна перша
сигнальна система, для них притаманна наочно-образна пам’ять, а не словесно-логічна. Вони скоріше
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запам’ятовують і триваліше зберігають в пам’яті конкретні відомості, події, предмети, явища, а не логічні
міркування та пояснення. Процес запам’ятовування нової інформації відбувається механічно шляхом багаторазового
повторення та копіювання дій вчителя. Тому пояснення та вимоги педагога мають бути чіткими, короткими й
зрозумілими для дитини відповідної вікової групи. Особливу роль відіграє гра – метод активізації навчальної
діяльності та інтересу до музичних занять. Вона дає можливість здобувати та вдосконалювати отримані знання та
навички, сприяючи швидшому і міцнішому запам’ятовуванню нового матеріалу.
Активізують процес запам’ятовування розвиток інтересу до музикування, як до цікавої та зрозумілої
діяльності. Особлива атмосфера навчальної аудиторії, де звучить музика, незвичні обставини, уся увага педагога
сфокусована лише на учня, викликає інтерес і захоплення. Діти допитливі до оточуючого світу, який викликає у них
нові враження до того моменту, допоки ці враження можуть викликати у них емоційний відгук. Спочатку
з’являється інтерес до окремих фактів, ізольованих явищ (5-7 років), але вже до 8-10 років дитина замислюється над
розкриттям причин, закономірностей, зв’язків та взаємодії між ними. Дитину 5-7 років найчастіше цікавить «що
це?», однак згодом типовими стають запитання «чому?» та «як?».
Головною ознакою готовності дитини до навчання є наявність пізнавальних інтересів, основою
формування яких є знання, які несуть учням елемент нової інформації про певні предмети, об’єкти, явища.
Істотними ознаками наявності пізнавальних інтересів Г.Щукіна визначила наступні показники:
- інтелектуальна спрямованість пошуку нового в об’єкті, прагнення ознайомитися з предметом ближче,
пізнати його глибоко і всебічно;
- усвідомлене ставлення до предмета свого інтересу і до завдання, що стоїть у пізнанні цього предмета;
- емоційна забарвленість: інтерес завжди пов’язаний з бажанням про щось дізнатися, радістю пошуку,
гіркотою невдачі, успіхом, перемогою;
- вияв вольової дії: інтерес спрямовує зусилля на відкриття нових сторін і ознак предмета [3, c.72].
Критеріями пізнавальних інтересів є: емоційні реакції учня та його ставлення до оточення, розвиток
розумових дій, якість знань, умінь та навичок, їх словесна оформленість, рівень і характер розвитку вольових
якостей.
Інтереси пов’язані з мотивацією – «пусковим механізмом творчої діяльності» (Л.Виготський), яка
відіграє «домінуючу» роль (О.Матюшкін) у навчально-виховному процесі. Мотиви є рушійною силою пізнавальної
діяльності, які виявляються в почутті обов’язку, бажанні заслужити похвалу вчителя, страху перед покаранням,
звичці виконувати вимоги дорослих, пізнавальному інтересі, честолюбстві, прагненні утвердитися в очах однолітків
та ін.[3,c.43-48].
Для посилення мотивації ефективними є створення ситуації вільного вибору, варіативності думок,
емоційного «підживлення» зусиль дітей. Саме мистецтво дає змогу дитині насичуватися новими враженнями й
знаннями у формі пошуку й відкриття, сприяючи формуванню мотиваційної сфери особистості як «спрямованості
особистості на оволодіння новими способами і прийомами діяльності, на вдосконалення власної діяльності й
особистості, створення нових духовних цінностей і більш досконалих якостей» [2,c.15].
У молодших школярів мотивація розвинута слабо, у переважній більшості діти усвідомлюють її як
відповідальність за покладену на нього справу, досягнення конкретної мети тощо. Зацікавленість в результатах
навчання з’являється пізніше, водночас з опануванням деяких навичок гри на скрипці, коли вже дитина досягає
перших результатів і з’являється можливість не лише застосовувати отримані вміння на практиці, але й отримувати
творче задоволення.
Серед багатьох мотивів, які керують дитиною, необхідно визначити пріоритетний і впливати на нього.
Одним із таких є оцінка результатів праці. Для молодших школярів оцінка за прийнятою шкалою в балах не завжди
стає стимулом, що сприяє навчальній активності, бо її критерії очевидні педагогу, можуть бути непереконливими
для учнів. Диференційований підхід до навчальних досягнень кожної дитини у формі словесної оцінки, похвали та
заохочення, дають необхідний позитивний ефект, особливо тоді, коли вони обґрунтовані вчителем.
З огляду на вікові характеристики молодшого шкільного віку, організація початкового етапу навчання в
класі скрипки має свої особливості. Вже з перших занять викладачу необхідно поєднувати діагностику
індивідуальних якостей дитини з формуванням правильної постановки виконавського апарату (положенням корпуса,
рук) і першими прийомами та способами звукоутворення. Цей процес вимагає тривалої клопіткої роботи та уваги з
боку викладача з метою забезпечення розвитку стійких виконавських навичок доцільно спочатку займатися з учнем
лише в класі під наглядом викладача, домашні завдання протягом деякого періоду необов'язкові.
Ще однією особливістю організму дитини 6-10 років - це його втомлюваність. Необхідно дотримуватися
правильного ритму роботи з інструментом та відпочинку. У зв’язку з цими обставинами навчальна робота учнів
молодших класів не може перевищувати 30-35 хв., після закінчення яких необхідні перерви для відпочинку. Вкрай
важливими є зміни діяльності та методів навчання протягом уроку. Тому з молодшими школярами необхідно
знаходити такі прийоми та методи навчання, щоби складне та нецікаве ставало захоплюючим, цікавим і легким для
засвоєння, вводити в процес заняття живий діалог, обмін думками, ігрові елементи, з метою уникнення
одноманітності й монотонності.
Таким чином, успішне вирішення завдань початкового етапу підготовки скрипалів у дитячій музичній
школі забезпечується ретельним вивченням вікових та індивідуальних особливостей кожного учня, врахуванням їх
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можливостей, інтересів та потреб. Практичний досвід переконливо засвідчує, що на початковому етапі навчання гри
на музичному інструменті (близько 2-х років) не слід робити головний акцент на технічний розвиток школяра, тут
визначальними є постановка виконавського апарату, нагромадження музично-естетичних і вражень, формування
стійкого інтересу та мотивації до занять музикою. Методи та прийоми навчання мають забезпечити створення
належного підґрунтя для розвитку пізнавальної та творчої активності учнів, формування емоційно позитивного
ставлення до музичного мистецтва.
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ВПЛИВ РОДИННО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ
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Степанова О. І., кандидат філологічних наук, доцент
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Мовленнєве виховання пов'язане з вихованням у дошкільнят любові, поважного ставлення до рідної мови як
скарбниці, багатющого надбання нашого народу; виховання прагнення правильно, культурно, красиво говорити
рідною мовою. Водночас йдеться про високий (відповідно до вікових можливостей дітей) рівень опанування мови –
виховання мовленнєвої культури як особистісної якості, що відбиває рівень загальної культури, мислення дитини.
Мовленнєва культура виявляється не тільки в наслідуванні нормам, а й в умінні свідомо обирати найбільш доцільні
варіанти мовленнєвої поведінки (точні у смисловому відношенні, стилістично доречні, виразні), знаходити
адекватну щодо ситуації мовленнєву форму. У Базовому компененті дошкільної освіти України [2], мовленнєва
діяльність дошкільника визначається відповідною віку мовленнєвою та мовною зрілістю, рівнем оволодіння
елементами грамоти, сформованістю ставлення до використання слова у взаєминах з дорослими та дітьми,
розвиненістю комунікативних здібностей. Розвиток мовлення дитини залежить від багатьх чинників, одним і з яких є
родинно-побутова компетенція. Визначено родинно-побутову компетенцію як обізнаність з нормами та правилами
сімейного (родинного) співжиття, здатність їх дотримуватися; вміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірчі
стосунки в родинному колі, проявляти турботу про рідних та близьких членів родини і любов до них. Доведено, що
родинно-побутова компетенція безпосередньо зв’язана і впливає на формування соціально-комунікативної
компетенціЇ, тобто на обізнаність з різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти,
дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та моральноетичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватися їх під час спілкування. Йдеться про здатність
дитини взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в
соціальному середовищі; позитивно сприймати себе; вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, бирати
відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях. Саме у родині дитина набуває досвіду спілкування в
різних мовленнєвих ситуаціях.
Особистісна культура дитини характеризується мірою усвідомлення нею культурних цінностей та
відповідною поведінкою і проявляється у ставленні до цих цінностей (емоційно переживає, проявляє інтерес, смак
до гарних предметів, творців мистецтва, оцінює їх); мисленні (аналізує, синтезує гарне, негарне, проводить аналогію
між природними і культурними явищами тощо); діяльності – духовно-практичній (сприймає культуру; проявляє
почуття, здібності, уяву, навички; спілкується) і практично-продуктивні (поводиться згідно з правилами, еталонами,
а також творчо облаштовує разом з іншими дітьми куточок, малює, співає, танцює, грає, римує, імпровізує тощо);
мистецькій або художній активності (самостійно ініціює зміни, здійснює їх, докладає домірних зусиль для реалізації
власної активності).
У наукових розвідках А. Богуш, Н. Лисенко, Н. Рогальської З. Мустафаєвої та ін. звертається увага на
важливість формування у дітей дошкільного віку елементів мовленнєвого спілкуванні в родині. Науковці
стверджують, що діти дошкільного віку мають виховуватись на ідеях традиціях, звичаях, обрядах, культурноісторичному досвіді своєї сім’ї. Так, Н. Рогальська наголошує на тому, що досвід українського народу з часом
переріс у знання, що передавалися від покоління до покоління засобами усної народної творчості. У середовищі
українського народу віками існували виховні звичаї і традиції, що зберігали авторитет родини, материнства і
дитинства [3, с. 15].
Отже, української родина і родинне виховання має велике значення в людському житті і, зокрема, в житті
дитини дошкільного віку. Ось чому відродження української нації має безпосередній зв'язок з відродженням
української родинної педагогіки, яка закладає основи розвитку дитини [4, c.3]. Д. Алинкіною справедливо
підкреслено, що взаємозв'язок між ступенем розвитку різних змістових компонентів мовленнєвих здібностей дітей
зазначеного віку за умов родинного оточення та доведено, що розвиток дитини потребує врахування
соціокультурного національного контексту, який передбачає посилення уваги до суб'єктних особистісних механізмів
(розвиток мотивів та інтересу до національної мови, самооцінки дитини як партнера у спілкуванні, формування
ціннісних орієнтацій у національній культурі) [1, с. 15]. Оптимальними шляхами формування мовлення дітей
дошкільного віку є родинне виховання, яке повинне бути пов’язане з проведенням різноманітних культурно-
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виховних заходів; організацією ігор (народних, рольових, рухливих та ін.), у яких можна простежити родинні
зв’язки; організацією екскурсій до краєзнавчих, художніх музеїв регіону; тісної співпраці вихователів та батьків,
консультацій для батьків щодо особистісної культури дітей тощо. Перспективу подальшого розвитку нашого
дослідження вбачаємо у розробці теоретичного обґрунтування формування мовлення дошкільників усіх вікових груп
залежно від родинного виховання.

1.

2.
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4.
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АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК З МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНІЙ
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Згідно національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закон України „Про освіту (від
05.09.2017)“, Концепція математичної освіти загальноосвітньої школи висувають ідею самоцінності учня, його
самобутності, індивідуальності й вимагають створення умов для забезпечення всебічного розвитку особистості на
всіх етапах процесу навчання. Це відображає спрямованість реформування системи шкільної освіти в Україні на
входження у світовий освітній простір, демократизацію процесу навчання й чітку орієнтацію його на пізнавальні
можливості та інтереси учня, і потребує нових підходів, визнання пріоритетів, які лежать у площині вирішення
проблеми розвитку особистості дитини. З огляду на це одним з важливих напрямів розбудови сучасної математичної
освіти є створення особистісно орієнтованої системи навчання математики[2], яка буде враховувать когнітивні
можливості учнів, запобігаючи допущення учнями типових помилок задля формування цілісних та глибоких знань.
В якості основи для систематизації математичних помилок в традиційній методиці навчання обиралися
різноманітні принципи: предметний (суть помилки), причинний (причина виникнення), тематичний (тема, при
вивченні якої з’являється помилка), кількісний (число учнів, які допустили помилку). Математичні помилки
поділяються на випадкові і систематичні (стійкі)[2-3].
Математичні помилки, які допускають учні неодноразово розглядалися у вітчизняній науково – методичній
літературі в працях Г.П.Бевза, В.О.Далінгера, З.І.Слєпкань. В цих роботах перераховані різноманітні типи помилок,
які допускаються школярами, наведена велика кількість прикладів помилкових міркувань, і пов’язаних з ними
невірними розв’яками.
Більшість дослідників одностайні в тому, що найчастіше причина того, що з’являються помилки, має
методичний характер, тобто школяр або не отримав відповідних знань, або не має досить стійких навичок для їх
застосування.
У процесі дослідження було виділено окремі підходи до вивчення помилок: констатація змісту помилки
(підхід характеризується акцентуацією уваги на власне змісті помилки з конкретної теми шкільної програми);
розгляд помилок у зв’язку з оцінюванням якості засвоєння учнями математики (цей підхід обумовлюється
проблемою визначення ступеня істотності, значимості, „грубості“ помилки та його впливу на оцінку знань і вмінь
учнів); спроба встановлення причин виникнення помилок. Застосування виявлених підходів до вивчення помилок
дозволило систематизувати помилки, розподіливши їх за: 1) відповідними розділами програми, 2) окремими видами
навчальної діяльності, 3) зовнішніми обставинами їх виявлення, 4) особливостями психічної діяльності учнів
(зокрема помилки, викликані звичкою, помилки персеверації). Як найбільш перспективний нами розглядається
підхід до вивчення математичних помилок, в основу якого покладено виявлення причин їх появи. До основних груп
причин віднесено: психологічні (відповідно до асоціативно-рефлекторної теорії); методичні (недоліки в організації
навчального процесу) та специфічні (обумовлені особливостями математики як навчального предмета). У
дослідженні з’ясовано, що виникнення помилки обумовлюється, як правило, комплексом причин.
Розглянемо загальні методи корекції, спрямовані на запобігання та усунення учнівських помилок[3].
1. Формування правильної математичної мови. Корисним у навчанні є вміння учнів будувати математичну
модель реальної задачі, читати графіки і формули мовою, якою вони розмовляють.
2. Формування розуміння логічних зв’язків між математичними поняттями. Такі зв’язки виявляються,
зокрема, для взаємно обернених операцій. Перехід від додавання до віднімання; від множення до ділення; від
піднесення до степеня до добування кореня; від прямої теореми до оберненої тощо ґрунтується на виникненні в
мисленні прямих і обернених асоціацій.
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3. Формування вміння учнів користуватися аналогією та порівнянням. Аналогія як логічний метод наукового
пізнання використовується в математиці та інших науках. Не менш важлива роль аналогій у навчанні математики в
школі у процесі формування понять, навчання доведенню тверджень і розв’язування задач. Аналогія допомагає
краще і легше усвідомити програмовий матеріал, покращити його запам’ятовування, звести кількість
запам’ятовуваних тверджень і формул до мінімуму і тим самим запобігти багатьом помилкам.
Значний вплив на процес формування системи знань, встановлення внутрішньопредметних та
міжпредметних зв’язків, а також попередження й усунення помилок під час навчання математики має метод
порівняння. Порівняння дозволяє розкривати відношення між поняттями, що сприяє виробленню вміння
класифікувати математичні поняття, знаходити спільні й відмінні риси між математичними об’єктами, тобто глибше
розуміти навчальний матеріал, а отже й рідше припускатися помилок чи не припускатися їх взагалі.
4. Звичайно кількість помилок зменшується, якщо користуються прийомами самоконтролю. Самоконтроль –
це усвідомлення і оцінка суб’єктом власних дій, психічних процесів і станів, які передбачають наявність еталона і
можливості отримування відомостей про дії і стани, які контролюються. Відсутність перевірки ступеня засвоєння
матеріалу, точності розв’язання задачі, несформованість звички завжди контролювати свої дії, не забезпечує гарантії
їх правильного виконання.
5. Одним з важливих шляхів запобігання учнівських помилок та їх усунення є аналіз помилкових розв’язань
вправ і задач.
6. Використання у процесі навчання математики спеціальних вправ з попередження помилок дає змогу учням
уникнути негативного імпринтингу, покращити розуміння засвоєних знань, активізувати пізнавальну діяльність
учнів, виховати в них звичку до самоконтролю й самокорекції.
7. Надання диференційованої допомоги учням.
Слід наголосити, що принцип диференційованого підходу у процесі надання допомоги школярам передбачає
поступове зниження міри допомоги учням. Різні форми допомоги розроблені і наводяться в роботах Ю. К.
Бабанського [1] , В. Ф. Харьковської та ін. Виділимо основні її види.
1. Доповнення до умови завдання:
–визначення типу задачі, правила, яке використовується при розв’язуванні даної вправи;
– наведення схеми, рисунку (без позначень, з позначеннями, з виконаною додатковою побудовою чи
рекомендаціями щодо її виконання);
– запис умови (крім словесного) у вигляді таблиці, схеми.
2. Спрямування процесу пошуку розв'язання задачі:
– пропозиція виконати допоміжне завдання, що вказує шлях розв'язання основної задачі;
– спрямування пошуку розв'язання за допомогою асоціацій;
– постановка навідних запитань;
– перелік теорем, правил, формул, на основі яких виконується завдання.
3. Допомога з безпосереднього розв'язування задачі:
– застосування алгоритму розв'язування;
– наведення зразка розв'язання аналогічної задачі;
– пояснення ходу виконання подібної задачі.
4. Аналіз виконаного розв'язання або його частини: помилки в малюнку, в обчисленнях, в алгоритмі, у
встановленні залежностей тощо.
Як показують результати проведеного дослідження, є вкрай важливим здійснення необхідної корекції знань і
вмінь учнів, досягнення яких відповідають початковому або частково середньому рівню. Для таких учнів найбільш
ефективною та результативною є діяльність, виконувана за певним, чітким планом, алгоритмом. Тому забезпечення
володіння всіма учнями відповідними алгоритмами, формування вмінь застосовувати алгоритмічні приписи є
важливим педагогічним і методичним завданням.
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САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ

Хоменко І. В., здобувач вищої освіти
Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблеми вдосконалення системи фізичного виховання учнівської молоді набувають особливої актуальності в
нових соціально-економічних умовах. На їх розв’язанні наголошується у державних національних документах, зокрема
у законах «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Національній доктрині розвитку фізичної культури та
спорту», «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.», «Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», «Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури на період до 2020
року», Концепції Нової української школи тощо.
Основна мета навчального предмета «Фізична культура» – формування в школярів стійкої мотивації щодо
збереження свого здоров’я, фізичного розвитку й фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей і
психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Мета
реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань: формування загальних уявлень про
фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження й зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; розширення
рухового досвіду, удосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій
діяльності; розширення функціональних можливостей організму дитини завдяки цілеспрямованому розвитку основних
фізичних якостей і природних здібностей; формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як
одного з головних чинників здорового способу життя; формування практичних навичок для самостійних занять
фізичними вправами й проведення активного відпочинку.
Сучасна система фізичного виховання, яка сформувалася в закладах середньої освіти, не завжди спроможна
поповнити дефіцит рухової активності учнів, забезпечити відновлення їхньої розумової працездатності, запобігти
захворюванням, що розвиваються на фоні хронічної втоми. Розв’язанню цього завдання сприяють самостійні заняття
фізичними вправами протягом тижня.
На сьогодні відсутня єдина думка стосовно самостійної роботи школярів. Так, якщо самостійна робота – метод
навчання, то її можна вважати засобом закріплення й тренування, вироблення вмінь і навичок. А якщо самостійна
робота – форма організації навчальної діяльності учнів, то вона виступає засобом розвитку творчих здібностей та
мислення. Неоднозначність у визначенні сутності, завдань, методів, форм і засобів організації самостійної роботи
обумовлюється різними підходами науковців до дослідження проблеми [3; 4]. У діяльнісній концепції самостійна
робота – це сукупність дій учня з предметами в певних умовах, що передбачають відсутність безпосереднього
керівництва та допомоги з боку вчителя, із використанням наявних індивідуальних рис особистості для того, щоб
отримати продукт, відповідний заданій меті, у результаті чого має бути сформована самостійність як риса особистості
школяра й засвоєна певна сукупність знань, умінь і навичок.
Самостійна робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом організації та управління самостійною
діяльністю учня, має подвійне значення. З одного боку, вона постає як навчальне завдання, тобто об’єкт діяльності
учня, запропонований учителем чи підручником, з іншого – форма прояву певного способу діяльності із виконання
відповідного завдання. Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як педагогів, так і дітей. Тому вчитель
повинен створити для спонукання дітей до самостійної роботи такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу
реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, творчого потенціалу.
Однією з масових форм залучення учнів до самостійних занять фізичними вправами є ранкова гігієнічна
гімнастика [1]. Така необхідна гігієнічна вимога в режимі дня кожної людини недостатньо повно використовується в
закладах середньої освіти.
В. В. Пантік [4] розробив систему диференційованих завдань різного спрямування. Розвиток оздоровчих
мотивів починався з бесід про оздоровче значення фізичних вправ, далі – сучасні системи зміцнення здоров’я.
Ураховуючи те, що двох уроків фізичної культури для підвищеного фізичного стану школярів недостатньо, велику
увагу слід приділяти самостійним заняттям. Для цього розроблено спеціальну програму самостійного виконання
фізичних вправ, дозування навантажень, пульсові режими виконання циклічних вправ.
О. О. Власюк [2] пропонує експериментальну систему самостійних занять фізичними вправами, яка містить такі
педагогічні умови: раціональне планування комплексів вправ; створення тематичних сюжетів; розвивальне навчання,
поєднане з розвитком фізичних якостей; забезпечення зв’язків між розділами навчальної програми; диференційований
підхід до учнів; система самоконтролю. Розроблена система самоконтролю з визначенням приросту показників
фізичної підготовленості сприяє формуванню мотивації до самостійних занять фізичною культурою.
Отже, самостійні заняття фізичною культурою в закладах середньої освіти є однією з умов формування
компетентності «екологічна грамотність та здорове життя» як однієї із ключових компетентностей Нової української
школи.
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У концепції нової української школи серед основних компетентностей, що стосуються природничої освіти,
зазначені наступні: уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати
дані, проводити експерименти, аналізувати результати [5]. Розвиток названих компетентностей у навчанні фізики
передбачає пошук нових і модернізації уже існуючих дидактичних засобів та механізмів організації відповідних
видів навчально-пізнавальної діяльності, продуктом яких є дані компетентності. Серед таких видів навчальнопізнавальної діяльності вагоме місце займають фронтальні лабораторні роботи та лабораторні роботи фізичного
практикум.
Виконання лабораторних робіт фізичного практику передбачає декілька дидактичних функцій. Серед яких не
тільки закріплення і поглиблення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, але й формування
пізнавального інтересу, розвиток творчих здібностей тощо.
Як правило, досліди, що виконуються під час фізичного практикуму не повторюються з раніше вивченими, а
доповнюють їх, дозволяють розглянути певне фізичне явище більш глибше, провести аналіз результатів. Проте
аналіз виконання лабораторних робіт фізичного практикуму в сучасній школі проказує, що у більшості випадків
навчально-пізнавальна діяльність учнів є репродуктивною і виконується за готовими інструкціями.
Тому актуальною постає проблема пошуку дидактичних механізмів розширення функцій фізичного
практикуму, що передбачає розвиток пізнавальної компетентності учнів, їх творчих здібностей, на основі активізації
пізнавальної діяльності, зокрема завдяки реалізації проблемного навчання, активних методів (дослідницького,
частково-пошукового.
На основі вивчення літературних джерел [1; 2; 3; 4; 7], практичного досвіду учителів фізики ми визначили
ключові дидактичні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності під час організації лабораторних робіт
фізичного практикуму, а саме:
1) проблемний характер змісту лабораторної роботи, залучення до розв'язання проблемних ситуацій,
створення умов для подолання учнями труднощів, розв'язання проблем тощо;
2) високий рівень самостійності у процесі виконання лабораторної роботи;
3) забезпечення високого рівня пізнавальної мотивації.
Методологічною основою такого підходу є психологічна теорія діяльності, основною тезою якої є думка про
те, що і навчання і розвиток протікають тільки в процесі цілеспрямованої діяльності. Відповідно, основна вимога до
організації активного виконання лабораторних робіт школярами формулюється так: ефективне засвоєння знань і
способів діяльності відбувається в умовах такої організації пізнавальної діяльності, при якій навчальний матеріал
стає предметом активних розумових і практичних дій кожного учня. Як правило, забезпечення таких умов
реалізується в ході проектування навчально-дослідницької діяльності [1].
Постає питання: як зробити лабораторну роботу творчою? Відповідь на це питання ми знайшли в гіпотезі
нашого дослідження. Лабораторна робота набуде творчого характеру, якщо вона виконуватиметься у контексті
вирішення пізнавальної проблеми, яка моделюється на основі експериментальної фізичної задачі.
Як відомо з педагогічної психології, активна навчально-пізнавальна діяльність починається з постановки
проблеми. На практиці це досягається завдяки включення лабораторної роботи у процес розв’язування творчої
експериментальної задачі.
Відомо, що експериментальна задача – це задача, процедура розв’язання якої передбачає виконання
фізичного експерименту (досліду). Творчою експериментальна задача вважається за умови, якщо учню невідома
процедура (спосіб) її розв’язання, невідома система засобів, не вказано повністю або частково необхідне обладнання.
Творча задача обов’язково містить елементи новизни. Вона не може розв’язуватись за готовими, наперед
відомими учню „рецептами” або на основі простої аналогії з раніше відомими розв’язками. Творчі задачі привчають
учнів замислюватись і аналізувати уже здобуті знання, активізують пізнавальну діяльність. В результаті в учнів
виробляється правильне відношення до навчального предмету – зацікавленість в реальних знаннях [2].
Процес виконання лабораторної роботи має складатись з окремих етапів, які логічно пов’язані між собою.
Розробляти зміст лабораторної роботи слід на основі узагальненої плану навчально-пізнавальної діяльності та
узагальненого об’єкта дослідження [4]. Аналіз змісту лабораторних робіт, які є в діючих підручниках та навчальнометодичних посібниках [6; 7] показує, що об’єктом навчального дослідження, як правило, є фізична величина;
фізичний закон або закономірність; фізичне явище або процес.
План виконання лабораторної роботи частково визначається об’єктом дослідження [4]. Наприклад,
лабораторна робота, мета якої є дослідження або визначення фізичної величини складається з таких етапів:
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1) формулювання проблеми у вигляді експериментальної задачі;
2) розробка теоретичної моделі розв’язку задачі;
3) розробка моделі експерименту на основі теоретичної моделі розв’язку задачі;
4) практичне виконання експерименту (власне лабораторна робота);
5) аналіз, обробка і оформлення результатів.
Кожний із вказаних етапів вимагає від учня виконання певної сукупності дій, які поділяються на
репродуктивні, пошукові та творчі. Сукупністю такий дій визначається рівень складності окремого етапу діяльності
та лабораторної роботи в цілому. Рівень проблемності кожного етапу визначається ступенем невідповідності знань,
умінь і особистих якостей учня тим, які необхідні для виконання цього етапу. Умовно можна виділити чотири рівні
проблемності кожного етапу лабораторної роботи.
Перший – виконавський (репродуктивний). Характеризується діями, які вимагають тільки відтворення,
повторного застосування раніше засвоєного правила або алгоритму. Наприклад, повторного вимірювання
вольтметром напруги на ділянці кола. Діяльність в даному випадку спрямована на вдосконалення навичок.
Другй – інструктивний – коли діяльність “жорстко” визначається інструкцією, де описано як потрібно діяти в
даній ситуації або дається готовий алгоритм, який необхідно застосувати вперше.
Третій – інструктивно-дослідницький. Характерний для ситуації, де існує паритет між репродуктивними
діями та діями пошукового та творчого характеру. Виконання таких дій потребує володіння узагальненими
дослідницькими уміннями. Як правило, орієнтовною основою для навчальної діяльності в даному випадку є окремі
евристики, евристичні приписи, узагальнені плани дій, які можуть об’єднуватись в операційно-пізнавальні
евристичні модулі.
Четвертий – дослідницький – властивий для діяльності у новій ситуації, яка складається переважно з дій
творчого та пошукового характеру. Виконання таких дій потребує володіння узагальненими дослідницькими
уміннями. Як правило, орієнтовною основою для навчальної діяльності у цьому випадку є окремі евристики,
евристичні приписи, узагальнені плани дій, які можуть об’єднуватись в операційно-пізнавальні евристичні модулі.
Кожний із етапів виконання лабораторної роботи характеризується певним рівнем проблемності. Наприклад,
етап “Розробка моделі експерименту” має вищий рівень проблемності ніж етап “Практичне виконання
експерименту” (за готовою інструкцією).
Наприклад, у результаті розробки теоретичної моделі учень має отримати робочу формулу для знаходження
фізичної величини, яка містить тільки ті параметри, які можна виміряти за допомогою обладнання, що зазначене в
мові експериментальної задачі. Тобто в контексті експериментальної задачі розв’язується теоретична задача. Таким
чином, реалізується принцип поєднання теоретичного і емпіричного у навчанні фізики, а саме, у процесі організації
та виконання лабораторних робіт.
Зокрема, розробка моделі експерименту передбачає виконання таких дій:
1) пошук приладів та матеріалів для експериментального вимірювання фізичної величини;
2) пошук можливих варіантів проведення експерименту;
3) вибір із усіх можливих варіантів експерименту технічно найпростішого, здатного забезпечити найвищу
точність результату;
4) проектування експериментальної установки, електричної схеми;
5) складання детального плану виконання досліду;
6) вибір засобів фіксації результатів вимірювань і спостережень (таблиць, малюнків, графіків, схем тощо);
7) визначення засобів оцінки точності результатів, обчислення похибок.
Моделюючи процес виконання лабораторної роботи, учитель регулює проблемність та складності кожного
етапу дослідження. Наприклад, рівень проблемності етапу “Розробка моделі експерименту” може бути знижений.
Учням можуть бути запропоновані готові результати окремих дій: вказані необхідні прилади, можливі варіанти
виконання експерименту. У такому випадку учням залишиться тільки вибрати найраціональніший варіант, скласти
план проведення експерименту, вибрати спосіб фіксації результатів тощо.
Моделюючи експеримент, учень шукає відповідь на запитання “Як зробити?”. Враховуючи
багатоваріантність відповіді на дане запитання, перед учителем стоїть завдання ініціювати пошук учня в
правильному, інколи, у наперед запланованому напрямку. Для цього можуть бути використані наступні прийоми:
запропонована допоміжна розрахункова чи експериментальна задача; частково або повністю вказане обладнання. З
цією ж метою доцільно учням запропонувати для ознайомлення експеримент, який на перший погляд не має
прямого відношення до лабораторної роботи, але може бути використаний в даній ситуації.
Таким чином, активізація робіт фізичного практикуму здійснюється на основі проектування навчальнопізнавальної діяльності у контексті розв’язку творчої експериментальної задачі. Розв’язуючи творчу
експериментальну задачу, учні спочатку розробляють теоретичну модель розв’язку. Наступними кроками є розробка
фізичного експерименту та його практична реалізація (власне лабораторна робота).
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Цибульська М. В., здобувач вищої освіти
Джеджера К. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах неухильної технологізації життя людини суттєво загострюється проблема захисту наймолодшого
покоління від привнесеними сучасними технологіями небезпеки. Адже, як свідчить статистика, діти, які є найменш
обізнаними з правилами безпеки, найчастіше стають жертвами нещасних випадків, аварій, стихійних лих. Відтак у
галузі педагогічної науки і практики актуалізується питання стосовно формування навичок безпечної поведінки
дітей дошкільного віку.
Зазначена потреба є важливою ще й тому, що цьому віковому етапі розвитку діти вирізняються
підвищеною руховою та пізнавальною активністю і водночас наявністю довіри до навколишнього та надзвичайно
слабкою сформованістю відчуття небезпеки. Однак, з огляду на певні передумови, спричинені вдосконаленням
механізмів емоційно-вольової регуляції, помітним розширенням сфери свідомості, вдосконаленням умінь і навичок
самостійної діяльності у старших дошкільників, цілком можливим є їх привчання до безпечної поведінки.
Очевидно, що розв’язання виокремлено проблеми значною мірою залежить від якісно організованого
освітнього процесу у закладах дошкільної освіти. Значущість цього завдання підтверджується тим, що воно
отримало відображення у нормативно-правових актах, які визначають головні засади виховання і навчання
дошкільників (Законі України «Про дошкільну освіту», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про дошкільний навчальний заклад», Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні) і спрямовують
на те, щоб навчати вихованців розуміти, оцінювати та протистояти негативним чинникам навколишнього
середовища, формувати вміння самостійно ухвалювати рішення в екстремальних ситуаціях, встановлювати
адекватні відносини з найближчим оточенням.
Зазначена проблема отримала відображення у працях А. Богуш, Н. Зубік, Л. Калуської, Л. Карнаух,
О. Карпенко, Н. Кваші, О. Кононко, О. Конєєвої, Н. Лаби, О. Лози, Л. Лохвіцької, Г. Навроцької, Л. Осадчук,
В. Поліщук, І. Резніченко, І. Сливінської, Л. Стасюк, Л. Сухарєвої, О. Тимовського, М. Улашкевич, В. Цісельської,
Н. Щуцької.
Аналіз цих праць дав змогу для розуміння сутності поняття «безпека» у контексті виховання дошкільників
як стану «захищеності в стресових та небезпечних ситуаціях» [6, с. 415], а «формування безпечної поведінки» – як
процесу вироблення в дітей дошкільного віку свідомого ставлення до збереження особистого життя та здоров’я
шляхом надання теоретичних знань, практичних умінь, вправляння у практичних ситуаціях [1, с. 5].
Змістовий аспект такого процесу відображений у чинних комплексних програмах «Українське довкілля»,
«Дитина в дошкільні роки», «Світ дитинства», «Я у світі», « Впевнений старт» і охоплює передусім питання, які
стосуються безпечної поведінки дитини в побуті, у дошкільному закладі, на вулиці, біля водоймищ, у ході взаємодії
з людьми та з тваринами; торкаються правил дорожнього руху, пожежної безпеки та електробезпеки.
Важливі, на наш погляд, змістові орієнтири стосовно формування навичок безпечної поведінки містяться й
у парціальних програмах «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Дитина у світі дорожнього руху».
Як слушно стверджує Л. Лохвицька (автор першої із зазначених програм), запорукою ефективного
виховання безпечної поведінки має бути не залякування на кшталт «не чіпай», «не ходи», «не роби», «не можна», а
цілеспрямоване і систематичне ознайомлення дітей з інформацією про власний організм та правила догляду за тілом,
профілактику впливу небезпечних і шкідливих чинників, вироблення схеми дій в умовах надзвичайних ситуацій. У
результаті, на думку вченої, «сформовані в дітей початкові знання про зміцнення і збереження здоров’я, вміння
убезпечити себе стануть регулятором їхньої поведінки у повсякденному житті, а слова: “Попередити, врятувати,
допомогти” – їхнім гаслом» [4, с. 6].
Таким чином, діяльність дорослих не повинна обмежуватися навчанням нормам та правилам безпечної
поведінки, а охоплювати комплекс засобів впливу на свідомість вихованців з метою вироблення у них готовності
бути обережними і обачними, орієнтуватись у небезпечних ситуаціях та адекватно реагувати на небезпеку.
Цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, формування елементарних
навичок самозахисту в навколишньому середовищі передбачає ознайомлення з джерелами небезпеки в довкіллі (у
природі, поміж людей, серед предметів); з причинами виникнення небезпечних ситуацій; зі шляхами запобігання їм;
з негативними наслідками нехтування правилами безпеки. Важливим є навчити дошкільників захистити та врятувати
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себе, враховуючи їхні вікові можливості. Щоб дитина могла піклуватися про свою безпеку та безпеку інших,
необхідно сприяти формуванню її свідомому ставленню до життя, усвідомлення пріоритету безпеки і здоров’я.
Цілком зрозуміло, що при цьому педагогам потрібно добирати такі форми роботи, які б дозволяли відчути
дитині не лише цінність свого життя та здоров’я, а й свої можливості у зміцненні та збережені його.
Важливо підкреслити, що організація навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності
дошкільників має відбуватись з дотриманням єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогів та батьків. Результати
наукових досліджень (Н. Андрущенко, О. Арнаутова, Л. Артемова, С. Байбородова, Т. Валентьєва, Р. Дешеуліна,
Т. Доронова, О. Жичкіна, Л. Ісаєва, А. Козлова, В. Кузьменко, М. Машовець, І. Молодушкіна, О. Низковської,
Р. Овчарова, О. Рудик, О. Соловйова, Л. Цапко) переконують нас в тому, що ефективність дошкільної освіти загалом
і в контексті формування безпечної поведінки зокрема значною мірою залежать від того, якими є відносини між
вихователями і батьками, як складається співпраця між ними. Адже, як стверджує Т. Валентьєва, «сьогодні все
більшого визнання набуває ідея про те, що в основу збагачення освітнього і виховного процесів у дошкільному
закладі має покладатися ідея про його становлення як відкритої для різних впливів установи. Означена «відкритість»
передбачає пріоритетну орієнтацію насамперед на батьків завдяки розширенню традиційних меж контактів між ДНЗ
і сім’єю, але не на основі принципу паралельності, а на основі принципу співробітництва, взаємопроникнення і
доповнення виховних впливів кожного з цих соціальних інститутів» [2, с. 121].
Роль сімейного виховання є надзвичайно значущою, оскільки система сімейних виховних відносин
характеризується природною близькістю між батьками та дітьми. Батьки є першими вихователями, які зміцнюють і
загартовують організм дитини, дають знання про навколишній світ та демонструють приклад безпечної поведінки в
ньому.
Згідно з переконаннями Л. Карнаух, під впливом сім’ї у дошкільників формуються соціальні фільтри, «які
дають змогу розрізняти: добре–зле, безпечне–небезпечне, моральне–аморальне, дозволене–заборонене». Саме у
сімейному дитина починає пізнавати «науку життя» та усвідомлювати рівень безпечності або небезпечності
зовнішніх обставин, сприймати їх як своєрідну перевірку на витривалість [3, с. 221].
Варто підкреслити ще й той факт, що виховання дитини в сім’ї – це можливість набуття дитиною як
позитивного, так і негативного (в окремих випадках) життєвого досвіду. Продовжуючи цю думку, Г. Чумаченко
зазначає: «Сім’я може або полегшити роботу дитячого садка та школи, або утруднити її. В сім’ї дитина дізнається
не лише про те, що добре, а що погано, не лише знайомиться з світом, але й набуває перший практичний до свід
вірних чи невірних дій та вчинків. Наслідуючи у своїх іграх батьків, діти в міру своїх можливостей проникають у
цікаве життя й роботу дорослих. Це живе життя захоплює їх і доповнює досвід, набутий ними в дитячому садку»
[5, с.3-4].
Тому необхідно зважити на те, що процес виховання безпечної поведінки дітей залежить значною мірою
від домашньої атмосфери: стилю взаємовідносин у сім'ї, психологічного клімату, ставлення дорослих до різних
подій, явищ суспільного життя, до інших людей та, власне, і до самої дитини. Тобто сім'я може як сприяти процесу
виховання безпечної поведінки дитини, так і стримувати її.
Викладена думка отримала експериментальне підтвердження у ході дослідно-експериментальної роботи,
що проводилась у закладі дошкільної освіти №32 м. Рівне «Зірочка». У результаті констатувального
експерименту, яким було охоплено 51 дитину старшого дошкільного віку, було виявлено, що лише 14,8% досягли
достатнього рівня сформованості безпечної поведінки, що виявлялось в обізнаності з її правилами, адекватн ості
диференціювання людей та емоційних відгуків на спілкування з ними, цінування життя і здоров’я (власного та
інших людей), наявності умінь оберігати зазначені цінності в межах своїх вікових можливостей. 37 % учасників
експерименту вирізнялись низьким рівнем сформованості досліджуваної якості, що свідчило про суттєві
потенційні проблеми щодо їхньої спроможності дотримуватись правил безпечної поведінки в небезпечних
ситуаціях. Проблематичним бачилось й те, що 48,2% старших дошкільників характеризувались середнім рівнем
готовності протистояти небезпекам, що могло призвести до певних негативних наслідків за наявності
небезпечних умов.
Водночас, як підтвердили результати експерименту, не всі батьки (було опитано 51 особу) виявили
достатню обізнаність з питанням виховання дітей у досліджуваному напрямі. Дані, отримані з допомогою
анкетування, дали змогу констатувати, що попри усвідомлення значення безпечної поведінки частина з них (37%) не
в змозі приділити належну увагу привчанню дітей правилам безпеки через брак часу та інші причини, а більше
половини респондентів вдаються до незначних порушень таких правил навіть у присутності дітей.
При цьому було виявлено певні прогалини в роботі закладу дошкільної освіти з батьками щодо формування
навичок безпечної поведінки дошкільників. Попри те, що педагоги використовують різноманітні форми такої роботи
(індивідуальні: анкетування на тему «Безпека ваших дітей», консультації; телефонні розмови; наочно-письмові:
батьківські стенди, на яких висвітлюються окремі питання щодо формування безпечної поведінки з дітьми; групові:
консультації з безпеки життєдіяльності, збори, до змісту яких іноді входять питання щодо безпеки дітей; колективні:
тижні безпеки, до організації яких долучаються окремі батьки), вона ще не досягла того рівня системної взаємодії, в
якій беруть свідому участь батьки усіх дітей. Як правило, відсутність уваги батьків до формування безпечної
поведінки, корелює з дещо нижчими результатами стосовно сформованості відповідних навичок, констатованими в
їхніх дітей.
Таким чином, питання взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї з формування навичок безпечної
поведінки потребує подальшого розгляду в педагогічній теорії та вдосконалення у практиці дошкільної освіти. На
наш погляд, його розв’язання пов’язане передусім з пошуком ефективних форм та методів інтерактивної співпраці
закладів дошкільної освіти з батьками в напрямі підвищення їхньої обізнаності з можливостями формування навичок
безпечної поведінки дітей, всебічного ознайомлення зі змістом роботи педагогів у цьому напрямі, планомірного і
системного залучення батьків до участі в такій діяльності.
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ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО У ВИВЧЕННІ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ

Цісарук В. Р., здобувач вищої освіти
Галатюк Ю. М., кандидат педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як
навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, наукового світогляду i вiдповiдного
стилю мислення. З урахуванням цієї мети, зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учнями наукових фактів i
фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять i законів, принципів i теорій, оволодіння основними
методами наукового пізнання i використання набутих знань в практичній діяльності. У контексті зазначених завдань
важливою є проблема поєднання теоретичного і емпіричного аспектів фізичного пізнання, зокрема, теоретичне
узагальнення емпіричних фактів і пояснення їх на основі фундаментальних принципів і законів [4].
Особливо актуальною постає зазначена проблема у профільних класах. Програма профільного навчання
фізики передбачає систематизоване вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду i наукового стилю
мислення учнів на основi фізичної картини свiту, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення
фізичного знання на рiвнi, необхідному для подальшого його використання в професiйнiй діяльності та продовженні
фізичної освіти [1; 3; 6].
Крізь призму зазначених положень розглянемо особливості вивчення законів Ома для постійного струму. Як
свідчить практика та аналіз деяких шкільних підручників з фізики, однією з особливостей вивчення законів
постійного струму є те, що, як правило, вивчаються закон Ома для ділянки кола з електричним опором R і закон Ома
для замкнутого кола. Закон Ома для ділянки кола, яка містить джерело струму, а також енергетична інтерпретація
законів Ома не розглядаються. Це є причиною того, що на практиці учні не можуть розв’язувати задачі, подібні до
запропонованої нижче [2].
Задача. Два елементи з ЕРС E1 і Е2 з'єднані між собою різнойменними полюсами. Ідеальний вольтметр,
увімкнений до клем батареї показав напругу U. Визначити відношення внутрішніх опорів елементів (рис.1).
Виявляється, що для розв'язку цієї задачі учню недостатньо знати закони Ома для ділянки кола (І = U/R),
для повного кола (І=E/(R+r)) та правила Кірхгофа.
Задача розв'язується, якщо розбити коло на дві ділянки АЕ2В і ВЕ1А і, обравши
напрям струму (рис.1), записати закон Ома для цих ділянок:
І = (E1 - UАВ) / r1; І = (UАВ - E2) / r2.
З рівності
(E1 - UАВ) / r1 = (UАВ - E2) / r2 отримуємо результат:
r1 / r2 = (E1 - UАВ) / (UАВ - E2) = 2 / 3.
Можна навести ще багато прикладів, які
засвідчують, що знання учнів із теми "Закони постійного
струму" часто є несистематизованими, неповними і
мають формальний характер [2; 5].
Рис. 1
Практика показує, що проблема вирішується,
якщо паралельно із емпіричним змістом даних законів більш глибше розкрити їх
теоретичний зміст, а саме той факт, що вони є відображенням і конкретизацією закону
Рис. 2
збереження і перетворення енергії для явища – проходження електричного струму по
замкнутому колу та на різних його ділянках. Закони Ома відображають функціональні залежності між фізичними
величинами, які кількісно характеризують ці процеси у відповідності до тих причинно-наслідкових зв'язків, які в них
проявляються [2].
Такий
підхід
першим
кроком
передбачає
встановлення,
як
експериментального факту, залежності І = U/R для ділянки кола, на якій діє тільки

Рис. 3
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електрична сила (сила електричного поля). Наступним кроком є розкриття енергетичного змісту формули U = ІR,
виходячи із фізичного змісту напруги. У даному випадку напруга дорівнює роботі, яку виконує електрична сила,
переміщуючи одиничний позитивний заряд, і відображає теплову дію струму. Тобто ІR = Q, де Q – кількість
теплоти, яка виділяється на ділянці кола під час проходження одиничного заряду. Отже, закон Ома для ділянки кола
є конкретизацією закону збереження і перетворення енергії.
Наступним етапом є вивчення ділянки кола, яка складається лише із джерела
струму. У цьому випадку на умовний позитивний заряд, що переміщується в джерелі,
діють дві сили – електрична сила і сила неелектричної природи (стороння). Загальна
робота, яку вони виконують, дорівнює алгебраїчній сумі робіт цих сил і відображає
теплову дію електричного струму в джерелі. Кількість теплоти, яка виділяється при
Рис.
проходженні одиничного позитивного заряду через джерело, дорівнює добутку сили
4
струму на опір джерела. Враховуючи вищесказане, а також те, що дія сторонніх сил на
позитивний заряд в джерелі напрямлена від негативно полюса до позитивного,
записуємо рівняння енергетичного балансу для випадків:
1) коли напрям дії сторонніх сил у джерелі співпадає з напрямом руху
умовного позитивного заряду (з напрямом струму) (рис. 2):
Рис.
(1 - 2) + Е = Іr,
(1)
5
2) коли напрям дії сторонніх сил протилежний до напряму сили струму в джерелі (рис. 3):
(1 -2) - Е = Іr .
(2)
Далі розглядається ділянка кола, яка містить джерело струму і додатковий опір R.
Розділивши її на дві послідовно з'єднані ділянки, записуємо рівняння енергетичного балансу для випадків
зображених на рис. 4 і рис. 5:
а) (1 - ') + Е + (' - 2) = Іr + ІR , (1 - 2) + E = І (r + R); (3)
б) (1 - ') - Е + (' - 2) = Іr + ІR , (1 - 2) - E = І (r + R). (4)
Узагальнивши рівності (3) і (4), отримаємо:
І = ((1 - 2)  E /(r + R)
(5)
Наступним кроком у вивченні законів постійного струму є вивчення закону Ома
для повного кола. Коло розбивається на дві ділянки – внутрішню, яка містить лише
джерело струму, і зовнішню з опором R (рис. 6). Записавши для відповідних ділянок
закон Ома
(1 - 2 ) + E = Іr ; 1 - 2 = ІR,
отримуємо формули для повного кола:
E = І(R+r);
І = E /R+r.
(6)
Формула (5) є універсальною. У випадку, коли ділянка не містить джерела
Рис. 6
струму, тобто Е=0 і r=0, з формули (5) отримується формула І=(1-2)/R. У випадку
замкнутого кола робота сил електричного поля рівна нулю (1= 2 , 1 - 2 = 0), із формули (5) отримується рівняння
(6).
На наступному етапі, під час вивчення правил Кірхгофа, застосовуючи закон Ома для ділянки кола із
джерелом струму, отримують рівняння, яке відображає друге правило
Кірхгофа для замкнутого контура. Будь-який замкнутий контур
можна розбити на N ділянок, кожна з яких містить одне джерело
струму. Записавши для кожної ділянки закон Ома у відповідності із
формулами (3),(4), отримують систему із N рівнянь, додавши які,
отримують вираз
 І1R =  E1 .
(7)
Зупинимося детальніше на забезпеченні принципу наочності
під час вивчення умов виникнення постійного струму в замкнутому
колі. У начальних посібниках [4, 5] з цією метою вдаються до аналогії
між електричним струмом у провіднику і протіканням рідини в трубі,
Ри
зазначаючи, що джерело струму виконує таку саму роль, що і насос.
с. 7
Як без насоса не можна підтримувати різницю тисків, так без роботи сторонніх сил в джерелі струму не можна
підтримувати різницю потенціалів на його полюсах. Як правило, при цьому застосовуються схематичні засоби
наочності (рис.7 а, б).
На наш погляд, застосування такої аналогії буде більш ефективним, якщо
ці малюнки доповнити діючою моделлю,
яка
демонструє протікання
електричного струму у найпростішому колі. Схема такої установки зображена на
рис. 8.
1 - прозора трубка із органічного скла;
2 - мікрокомпресор АЭН-3;

Рис
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3 - скляна трубка;
4 - водяне колесо;
5 - шланг.
Підіймання води в трубці АБ під дією бульбашок повітря моделює рух електричних зарядів в джерелі струму
під дією сторонньої сили. Дія сили тяжіння на цій ділянці є аналогом дії кулонівської сили в джерелі. Рух води
на ділянці ВСА під дією сили тяжіння моделює рух електричних зарядів на зовнішній ділянці кола під дією
електричної сили, а водяне колесо С є аналогом навантаження. Обладнання для виготовлення такої моделі є
нескладним і доступним.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЙ

Черуха А. В., здобувач вищої освіти
Симонович Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Особливої актуальності набуває проблема створення умов та використання інноваційних форм навчання на
заняттях професійного навчання. Вчитель повинен поєднати засвоєння теоретичного матеріалу та формування нових
вмінь і навичок таким чином, щоб пізнавальна активність дітей була на високому рівні. Методи, що
використовуються вчителем, повинні підвищувати ефективність самостійної роботи учнів, розвивати їх творчі
здібності та дозволяти вчителеві здійснювати творчий підхід до організації уроків [6, с. 158].
Перед системою професійної педагогічної освіти актуалізується завдання щодо запровадження надсучасних
моделей підвищення рівня підготовки до здійснення професійної діяльності в інноваційному освітньому просторі,
використовуючи новітні засоби навчання та розвитку, серед яких на сьогодні провідне місце посідають навчальні
квести. Багато науковців зазначають (О. Багузіна, Я. Биховський, Д. Грабчак, Н. Симонович [6], І. Сокол [7; 8; 9], Б.
Додж та ін.), що вони є дієвим засобом активізації пізнавальних інтересів, навчальної мотивації, мисленнєвої
діяльності, комунікативної компетентності учнів у процесі роботи з автентичним матеріалом, що дає змогу
оволодіти не тільки предметними, а й надпредметними знаннями та вміннями [8, с.3].
Основна мета трудового і початкового професійного навчання – підготувати учнів до виробничої роботи, яка
задовольняє загальні і особисті потреби. Продуктивність праці залежить, перш за все, від підготовки до роботи за
обраною професією, від їх особистого досвіду.
Досвід особистості – це сукупність набутих нею знань, навичок, умінь і звичок. В загальному плані він
визначає культуру людини, в професійному – її підготовку.
Знання – це система понять про предмети і явища, які засвоєні в результаті сприйняття, аналітикосинтетичного мислення, запам’ятовування і практичної діяльності [10, 60-61].
Уміння – це здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною
набутих знань і навичок [2, с.338].
Технологічні знання – це результат процесу пізнання технологічного світу і його адекватне відображення в
свідомості людини у вигляді понять, уявлень, суджень і умовиводів. Дітям необхідно знати базові технологічні
поняття: технологія, технологічне середовище, технологічний процес, способи перетворювані діяльності та ін. Вони
повинні мати уявлення про прогресивні технології матеріального і духовного виробництва і основні форми
життєдіяльності людини.
Технологічні вміння – це освоєння людиною способів перетворювальної діяльності на основі набутих
наукових знань. До них відносяться вміння планувати свою діяльність, прогнозувати і оцінювати її результати і
ефективність самостійно здобувати необхідні знання, виконувати практичні роботи, визначати свою професійну
придатність.
Зміст техніко-технологічних знань в навчанні технологій складає систему основи сучасного виробництва і
принципи управління їм. Вивчення природничих дисциплін та фізичних законів учнями, не тільки знайомлять їх з
теорією, а й формують у них уміння застосовувати ці закони в практичній діяльності.
Отже, за Л.М. Аліомаровим та М.С. Сайдуиовим техніко-технологічні знання – це система наукових понять й
практичні дії, що характеризують основи застосування засобів і способів перетворення навколишньої дійсності. Дані
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знання складаються з вивчених дисциплін не тільки в середніх загальноосвітніх школах, а й середньо професійних
закладах для виявлення і застосування отриманих технологічних знань у повсякденній діяльності кожної людини [1,
с.7].
Реалізація техніко-технологічних знань і формування технологічних умінь багато в чому залежить від
способів взаємодії вчителя і учня [1, с.8].
Особливу роль у формуванні техніко-технологічних знань мають методи, що застосовуються у взаємодії
вчителя і учня, в реалізації педагогічного процесу, який включає зміст знання в освітній галузі «Технологія», а також
в модернізації методів навчання [1, с.8].
Однією з сучасних технологій навчання є квест-технологія, яка допомагає учню знаходити необхідну
інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв’язувати поставлені завдання, розвивати пізнавальну
діяльність і формувати ключову компетентність учня (згідно Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, Постанова Кабміну України від 23 листопада 2011 р. №1392). [7]
Квест – пригодницька гра (синоніми: Квест (трансліт. англ. Quest — пошуки), Adventure (англ. — пригода)).
У міфології й літературі поняття «квест» спочатку позначало один із способів побудови сюжету — подорож
персонажів до певної мети через подолання труднощів. Наприклад, «Міф про 12 подвигів Геракла», де головному
герою — Гераклу, необхідно виконати за велінням царя Еврісфея дванадцять великих подвигів, для того щоб знайти
велику славу, стати безсмертним й отримати вдячну пам’ять у віках. Або «Міф про Персеї», де головному герою
необхідно було виконувати важкі завдання від Полідекта, людини, яка приютила Персея та його матір. [7]
У 1995 році в Сан-Дієго Берні Доджем і Томом Марчем була розроблена концепція веб-квестів, тобто квестів
із використанням інформаційно-комунікаційних технологій і мережі Інтернет. Веб-квест визначається Берні Доджем
як «орієнтовна діяльність, де практично вся інформація береться з мережі Інтернет». У концепції Б. Доджа [Dodge,
1997] і Т. Марча [March, 1998] визначено, що квести призначені для розвитку в учнів і вчителів уміння аналізувати,
синтезувати та оцінювати інформацію. [7]
На сьогоднішній день проблему створення та використання квестів в освітньому процесі активно вивчають
зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. Додж [Dodge, 1997], Т. Марч [March, 1998], М.В. Андрєєва, Я.С. Биховський,
О.Л. Гапеєва, М.С. Гриневич, Л.А. Іванова, Н.В. Кононець, Г.Л. Шаматонова та ін.
У перекладі з англійської мови слово web означає мережа (наприклад, інтернет-мережа), а quest – пошук –
тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов'язаний з прикладами або грою; це слово також служить для
позначення одного з різновидів комп’ютерних ігор [4, с.119]. Як бачимо, веб-квест – це цілеспрямований пошук
необхідної інформації в деякій мережі (мережі Інтернет).
Розрізняють два типи веб-квестів [5]:
– для короткочасної роботи (мета: поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані на одно -три
заняття);
– для тривалої роботи (мета: поглиблення і перетворення знань, розраховані на тривалий термін, може
бути на семестр або навчальний рік).
Веб-квести найкраще підходять для роботи в мінігрупах, однак, існують і веб-квести, призначені для
роботи окремих учнів. Додаткову мотивацію при виконанні веб-квеста можна створити, запропонувавши
учням вибрати ролі (наприклад, учений, журналіст, детектив, архітектор тощо). Веб-квест може стосуватися
одного предмета або бути міжпредметним. Дослідники відзначають, що в другому випадку робота буде
ефективнішою. [8]
Розробниками веб-квеста, як навчального завдання є Берні Додж та Том Марч, професори освітніх
технологій Університету Сан-Дієго (США). Ними визначено такі види завдань для веб-квестів [3]:
– Переказ – демонстрація розуміння теми, на основі подання матеріалів з різних джерел в новому
форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
– Планування та проектування – розробка плану або проекту, на основі заданих умов.
– Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості.
– Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги
кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
– Творче завдання – творча робота в певному жанрі створення п’єси, вірші, пісні, відеоролика.
– Аналітична задача – пошук і систематизація інформації.
– Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих фактів.
– Досягнення консенсусу – винесення рішення з гострої проблеми.
– Оцінка – обґрунтування певної точки зору.
– Журналістське розслідування – об’єктивний виклад інформації (поділ думок і фактів).
– Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
– Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн
джерел.
На думку Є.С. Полат, веб-квест повинен мати наступну структуру: вступ (формулювання теми, опис
головних ролей учасників, сценарій квеста, план роботи або огляд усного квеста); центральне завдання
(завдання, питання, на які учасники мають знайти відповідь в межах самостійного дослідження, який
підсумковий результат має бути досягнутий); список інформаційних ресурсів, які можна ви користати під час
досліджень, у тому числі ресурси Інтернет; опис основних етапів роботи; керівництво до дії; висновок
(підсумки дослідження, питання для подальшого розвитку теми). [9]
Ключовим розділом будь-кого веб-квесту є детальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку,
учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і учитель.
Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох
критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму подання результату
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У своїй методиці в процесі формування техніко-технологічних знань і вмінь в учнів професійно-технічних
навчальних закладів за професією «Столяр будівельний» з використанням веб-квест технологій яка проводитиметься
у процесі вивчення теми «Основні операції з обробки деревини ручним та механізованим інструментами» предмету
«Технологія столярних робіт» ми застосуємо короткочасні веб-квести які включатимуть наступні завдання: переказ,
планування та проектування, компіляція, творчі завдання та аналітичні задачі. До кожного заняття будуть
підбиратись індивідуальні та групові завдання.
Робота з веб-квестами підвищує ІТ-компетентність вчителя та учня, знайомить з новими видами
сучасних Інтернет-сервісів, розвиває інформаційну культуру, сприяє розвитку критичного мислення, формує
вміння знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому. [9]
Створення та проведення квестів є нескладним процесом, що не потребує завантаження додаткових
програм або одержання специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише комп’ютер, з доступом
до мережі Інтернет та творче мислення. [9]
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Чилій І. В., здобувач вищої освіти
Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Позакласна робота з природничих дисциплін має важливе значення в діяльності кожного колективу школи
та є однією із складових ланок у системі поглиблення знань учнів. Вона розвиває їх активність, інтерес до польових
досліджень, формує світогляд, виховує почуття відповідальності за доручену справу, сприяє активізації пізнавальної
діяльності дітей, ознайомлює з доступними для них прийомами наукового дослідження.
Основою позакласної роботи учнів повинні бути краєзнавчі дослідження. При цьому робота вчителя з
учнями, їх двобічне невимушене спілкування на уроках географії або біології природничого напряму залежить від
того, чи вдається педагогу реалізувати свої професійні інтереси не в останню чергу через особисте захоплення
краєзнавчими дослідженнями, тоді як «не кожен навіть досвідчений учитель може добитися наукової віддачі. Для
цього, крім певного досвіду, треба володіти такою людською рисою характеру, як здатність до творчого наукового
пошуку» [2].
Під час краєзнавчої роботи в школі, вчителі повинні спланувати продуману програму досліджень і складати
на певні відрізки часу детальні календарні плани виконання цієї програми. Під час навчальних занять передбачається
орієнтація на краєзнавчий принцип, під яким, слідом за Н. Ю. Рудницькою, розуміємо таку структуру змісту
навчального матеріалу, яка дозволяє встановити взаємозв’язок між науково-теоретичними знаннями школярів та
результатами дослідження регіону, в якому вони проживають [3]. Однак особливу увагу привертає краєзнавча
робота, яка проводиться переважно в позаурочний час.
Вивчення досвіду краєзнавчої роботи показує, що найбільш доцільною організаційною формою на перших
етапах краєзнавчої роботи є краєзнавчий гурток з спеціалізованими секціями, з невеликою кількістю активних
учасників, який в міру розгортання краєзнавчої роботи в школі може поступово переростати в краєзнавче
товариство.
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Успіх краєзнавчого дослідження населеного пункту значною мірою залежить від програми його
дослідження та організаційних форм краєзнавчої роботи (екскурсій та походів, подорожей та експедицій, роботою на
географічних майданчиках та спостережних постах, у краєзнавчих кутках і музеях). Найбільш доступною й масовою
формою вивчення рідного краю є екскурсія, оскільки в ній переважають елементи живого споглядання. Усі відомі
екскурсії можна поділити на три групи: навчальні, краєзнавчі, загальноосвітні. Для систематизації всіх видів
екскурсій їх поділяють на такі типи: екскурсії в природу; екскурсії в сферу господарської діяльності населення;
екскурсії в сферу культурної діяльності народу.
До екскурсій в природу входять наступні: екскурсії в живу природу (вивчення внутрішніх вод, рельєфу, корисних
копалин, ґрунтів); вивчення живої природи (рослинного покриву і тваринного світу), загальноприродничі екскурсії
(екологічні, ландшафтознавчі, по вивченню взаємозв’язків між природою і людським суспільством).
Позапрограмна екскурсія відрізняється від навчальної тим, що її проводять з метою поглибленого вивчення
виробництва причому як виробництва в цілому, так і окремих його частин або аспектів діяльності. Оскільки кожне
виробництво має свою специфіку, то не можна виробити якийсь єдиний план підготовки до екскурсії, розробити
методику її проведення. Проте деякі питання є спільними для всіх економіко-географічних екскурсій.
План підготовки та проведення екскурсії на виробництво може бути таким: 1. Вступна бесіда. 2. Повторення
правил техніки безпеки і порядку руху по території та в приміщеннях підприємств. 3. Розподіл обов’язків між
гуртківцями. 4. Інструктаж щодо виконання завдань. 5. Проведення екскурсії представником підприємства. 6.
Обробка зібраних матеріалів. 7. Підсумки екскурсії.
Під час краєзнавчої екскурсії чи експедиції учні вивчають промислове, сільськогосподарське чи транспортне
підприємство за таким планом: 1. Загальні відомості про виробництво. 2. Економіко-географічне положення
підприємства та його оцінка. 3. Чинники розміщення виробництва цієї галузі. 4. Технічне оснащення виробництва. 5.
Структура виробництва. Основні етапи технологічного процесу. 6. Використання відходів. 7. Роль виробництва в
комплексному розвитку території. 8. Збут готової продукції та основні відомості про неї. 9. Відомості про кадровий
склад. 10. Проблеми та перспективи розвитку підприємства. Під час таких екскурсій учні безпосередньо
ознайомлюються з багатьма професіями. Перед тим як підбити підсумки екскурсії на виробництво, керівник
пропонує обробити зібрані матеріали та скласти детальний звіт про екскурсію.
До третього типу належать екскурсії у сферу культурної діяльності: у навчальні заклади; науково-дослідні
інститути, до об’єктів культури.
Краєзнавчі (позапрограмні) екскурсії, на перший погляд, мало чим відрізняються від навчальних. Та це не так.
Навчальні екскурсії в основному сприяють успішному засвоєнню учнями програмного матеріалу з того чи іншого
предмета.
Перед керівником і юними краєзнавцями розкривається безмежне поле для вибору об’єктів спостережень, для
визначення термінів і глибини вивчення. Під час проведення краєзнавчих екскурсій розв’язують завдання,
обумовлені можливостями рідного краю. Завдяки екскурсіям учні поглиблюють і зміцнюють свої знання, практичні
уміння і навички, набувають дослідницького та комунікативного досвіду. Організація краєзнавчої роботи в школі є
обов’язковою компонентою в системі поглиблення знань учнів про рідний край.
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Важливим завданням сучасного закладу дошкільної освіти є формування здоров’язбережувальної
компетентності дітей що є запорукою та передумовою здорового способу життя.
У Базовому компоненті дошкільної освіти заявлена здоров’язбережувальна компетенція (освітня лінія
«Особистість дитини»), на основі якої у дітей може бути сформована здоров’язбережувальна компетнтність[2, с. 11].
Різні аспекти формування збереження здоров’я дошкільників досліджували Т. Андрющенко,
Г. Бєлєнька, О.Богініч, Е. Вільчковський, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Сварковська, С. Юрочкіна та інші.
На думку Т. Андрющенко, саме компетентнісний підхід до збереження здоров’я забезпечить розвиток
особистості, яка свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я навколишніх, має сформовані
здоров’язбережувальні життєві навички, що дозволяють вести якісне, повноцінне та продуктивне життя [1].
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Компетентнісний підхід передбачає надання переваги практичній спрямованості освіти, характеризується
особистісним і діяльнісним аспектами. Він вимагає перенесення акценту із засвоєння дітьми нормативно визначених
знань, умінь і навичок на формування і розвиток у них здатності самостійно діяти, адекватно застосовуючи знання та
індивідуальний досвід у різноманітних життєвих ситуаціях[4].
Складниками здоров’язбережувальної компетентності є комплекс життєвих навичок, сформованість яких
забезпечує дитині можливість свідомо вести здорове, повноцінне та цікаве життя. Методика формування
здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку передбачає систему роботи з формування таких
трьох груп життєво важливих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю.
Важливою педагогычною умовою формування здоров’язбережувальної компетенції у дошкільників є
застосування здоров’язбережувальних технологій.
Технології збереження і зміцнення здоров’я: стретчинг, ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і спортивні
ігри, сезонні забавлянки, загартовування, релаксація, заняття естетичної спрямованості, пальчикова гімнастика,
гімнастика для очей, дихальна гімнастика, гімнастика за М. Єфименко, ортопедична гімнастика, футбол-гімнастика,
степ-аеробіка, використання елементів «хатха-йоги», «бебі-йоги».
Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурні заняття, фізкультурні свята, фізкультурні
розваги, ігротренінги, ігротерапія, комунікативні ігри, заняття «Здоров’я», самомасаж, точковий масаж, дитячий
туризм, гендерне виховання, розвиток валеологічних умінь і навичок, виховання свідомого сприйняття правил
безпечної поведінки.
Корекційні технології: арттерапія, музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, сміхотерапія, технології
корекції поведінки, психогімнастика, фонетична ритміка.
Вибір здоров’язбережувальних технологій залежить від програми, за якою працюють педагоги, конкретних
умов ДНЗ, професійної компетентності педагогів, а також показників захворюваності дітей [3, с. 105].
Дуже важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу спрямованість, а використана в комплексі
здоров’язбережувальна діяльність формувала б у дитини стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінний
різнобічний розвиток.
Збереження здоров’я в освітньому просторі ДНЗ спрямовується на підвищення ціннісного ставлення до
власного здоров’я і здоров’я дітей; на створення умов, які дають змогу не нашкодити, а покращити фізичне та
психічне благополуччя дітей і педагогів; на реалізацію методів, форм і засобів навчання відповідно до фізіологічнопсихологічних принципів збереження здоров’я; на впровадження системи заходів, що забезпечують гармонійний
духовний і фізичний розвиток, запобігають розвитку захворювань, а також діяльність спрямовану на збереження та
підвищення рівня здоров’я дітей [5].
Отже, впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти методики формування
здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку забезпечує вихованців знаннями щодо
різноманітних форм підтримки здоров’я, сприяє формуванню у них свідомого ставлення до власного здоров’я і
здоров’я оточуючих, надає можливість реалізації отриманих знань у практичній діяльності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА

Шаламай Т. В., здобувач вищої освіти
Грицай Н. Б., доктор педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасна середня школа спрямована насамперед на формування ключових компетентностей учнів, серед
яких інформаційно-цифрова компетентність, що передбачає впевнене, а водночас критичне застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в
публічному просторі та приватному спілкуванні [3]. Великий потенціал для розвитку вказаної компетентності мають
уроки біології, на яких можна використовувати мультимедійні технології.
Застосування мультимедіа-технологій у навчальному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів
розглядали В. Афанасьєв, В. Биков, В. Беспалько, Н. Грабар, Р. Гуревич, О. Довгялло, Ю. Єгорова, Т. Зубенко,
М. Жалдак, Ю. Жук, Н. Іщук, Н. Клемешова, І. Косенко, В. Кудрявцев, Д. Кречман, Л. Матвійчук, Ю. Машбиць,
О. Молянінова, О. Пінчук, Т. Піскунова, Є. Полат, С. Сисоєва, В. Сумський, Н. Тверезовська, Г. Чередниченко,
Л. Шевченко, Л. Шапран, Л. Куниця, Ю. Фірманюк, О. Шликова, В. Шолохович та ін.
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Мультимедійні засоби навчання біології у загальноосвітній школі досліджували І. Сліпчук, Н. Калініченко,
З. Савченко, О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козленко, О. Легкий, Н. Матяш, Є. Неведомська,
В. Пакулова, Н. Семенюк, Л. Семко, М. Сидорович, В. Смірнов, В. Соломін, А. Степанюк, Е. Шухова та ін.
Проте питання використання мультимедійних технологій на уроках біології в 6–7 класах недостатньо
представлено в науково-педагогічних дослідженнях.
Метою статті є аналіз мультимедійних засобів навчання та їх можливостей для вдосконалення методики
проведення уроку біології.
В «Енциклопедії освіти» зазначено, що мультимедійні засоби навчання – це комплекс апаратних і
програмних засобів, що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні,
природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук анімацію, відео. Відповідно, технології, які дають
можливість за допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів,
різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називають мультимедійними [2, с. 532].
З появою комп’ютерних технологій навчальний процес став більш різноманітним. Одними з найбільш
перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій є мультимедійні технології, які дають змогу
створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими
візуальними ефектами.
До мультимедійних технологій у середній школі належать електронні підручники та посібники,
мультимедійні презентації за допомогою програми PowerPoint, відеоуроки, тренажерні програми, електронні
інтерактивні дошки та ін. Крім того, специфіка біологічної науки зумовлює використання таких мультимедійних
засобів, як віртуальна лабораторія, віртуальна екскурсія та ін.
Оригінальним є методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку. Біологія. 7 клас»
(видавництво «Основа»). На цьому диску розміщено готові конспекти і презентації уроків біології для 7 класу, а
також навчальну програму, за допомогою якої вчителі можуть самостійно створювати презентації.
За допомогою мережі Інтернет можна підібрати цілу низку відеофрагментів, які варто застосовувати у
навчанні біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
Навчальні відеофільми відтворюють ті чи інші процеси у вигляді реальних спеціальних зйомок
(документальні фільми, або «живе» відео) чи тривимірної комп’ютерної графіки. Документальні відеофільми
зарекомендували себе як найефективніший засіб для першого знайомства з предметом вивчення [2].
В умовах недостатнього матеріального забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів для проведення
лабораторних і практичних робіт рекомендують застосовувати віртуальні лабораторії. Найчастіше віртуальними
лабораторіями є інтернет-сайти, на сторінках яких подано тексти лабораторних робіт, а також їх медіа-супровід.
Крім того, випускають спеціальні диски з педагогічними програмними засобами, як-от: «Віртуальна
лабораторія „Біологія людини, 8-9 кл.” (ЗАТ «Транспортні системи»), «Віртуальна біологічна лабораторія, 10–11
кл.» (Компанія «СМІТ», м. Харків) [1] та ін.
Отже, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі дає змогу збільшити обсяг
засвоєної учнями інформації, активізувати їхню роботу, підвищити інтенсивність занять в умовах
диференційованого підходу, забезпечити методичний супровід самостійної роботи студентів тощо.
Широке впровадження мультимедійних технологій є однією з умов підвищення якості навчальновиховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі
Вважаємо за доцільне застосування на уроках біології таких мультимедійних засобів, як презентації;
відеоуроки; віртуальні екскурсії, віртуальні лабораторії, ресурси Інтернету, мультимедійні дошки та ін. Залучення
таких технологій поліпшує якість представлення навчального матеріалу та ефективність його засвоєння, збагачує
зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення біології.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Шевчук О. М., здобувач вищої освіти
Галатюк Ю. М., кандидат педагогічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із актуальних завдань реалізації концепції нової української школи є розвиток ключових
компетентностей, зокрема навчально-пізнавальної компетентності [8]. Ця компетентність є однією із ключових, так
як є предметом, засобом і продуктом навчально-пізнавальної діяльності і характеризує готовність учня до самоосвіти
протягом усього майбутнього життя.
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Як показують результати педагогічних досліджень [1], для розвитку навчально-пізнавальної компетентності
необхідні певні дидактичні умови. Однією з таких умов є активна пізнавальна діяльність учнів, яка досягається за
допомогою постановки й вирішення навчально-пізнавальних проблем.
З’ясування сутності проблемності як закономірності пізнання, визначення її ролі у навчанні, введення у
дидактику поняття “принцип проблемності” відкриває нові можливості активізації навчально-пізнавальної
діяльності учнів. З огляду на це, концепція проблемного навчання є актуальною теоретичною основою для
забезпечення сприятливих дидактичних умов не тільки засвоєння наукових знань, але й методології їх добування, а
також формування пізнавальної самостійності та розвитку творчих здібностей учнів [2; 4; 5; 6; 7].
Отже, принцип проблемності є важливим дидактичним чинником, що визначає логіку побудови навчального
процесу, зміст навчального матеріалу, способи організації навчально-пізнавальної діяльності та управління нею,
структуру уроку, форми контролю за процесом і результатом діяльності учнів.
Метою нашої роботи є визначення основних категорій проблемного навчання фізики, визначення способів
створення проблемних ситуацій та дослідження можливостей застосування домашніх дослідів і спостережень у
цьому процесі.
Ключовою категорією проблемного навчання є проблемна ситуація, під якою розуміють інтелектуальне
ускладнення, що виникає в учня, коли ввін не в змозі на основі своїх знань і досвіду пояснити явище, факт, не може
досягти мети вже відомим способом або, коли виникає протиріччя між уже відомим і новим знанням [4; 5]. Таким
чином, проблемна ситуація стає початком процесу активної розумової діяльності.
Проблемна ситуація – категорія психологічна і має суб’єктивний зміст. Вона визначається невідповідністю
між тими знаннями, які необхідні для пояснення того чи іншого явища, експериментального факту з тими знаннями,
якими на даний момент володіє учень. На основі проблемною ситуації моделюється проблема, яка потребує
вирішення. Отже, створення проблемної ситуації є ключовим моментом у проблемному навчанні. Але не завжди
проблемна ситуація переростає у проблему. Це відбувається тоді, коли вона узгоджується із зоною найближчого
розвитку учня.
Як відомо, в теорії розвиваючого навчання під зоною найближчого розвитку розуміють розбіжність у рівні
складності завдань, які розв’язуються учнем самостійно (актуальний рівень розвитку) і під керівництвом учителя.
Навчання носить розвиваючий характер тоді, коли воно реалізується у "зоні найближчого розвитку” учня. Таким
чином, проблемна ситуація має суб’єктивний зміст. Моделюючи проблемну ситуацію, треба зважаючи на
характеристики учня: актуальні знання, рівень розвитку навчально-пізнавальної компетентності.
Одна і та ж проблема може бути поставлена різними способами. Інтерес учнів до проблеми, а отже, і їх
пізнавальна активність будуть залежати від того, як ставиться проблема, яким способом учні «вводяться у
проблемну ситуацію».
Аналіз літературних джерел [4; 5; 6] і вивчення практичного досвіду свідчать про наявність багатьох способів
створення проблемних ситуацій. Як правило, вони вибираються вчителем на основі знання умов виникнення різних
типів проблемних ситуацій. Формою реалізації того чи іншого способу є такі дидактичні прийоми: постановка
проблемного питання, завдання, проблемної задачі, демонстрація досліду, поєднання розповіді та наочності.
Можливі такі способи створення проблемних ситуацій:
1) спонукання учнів до теоретичного пояснення явищ, фактів, зовнішньої невідповідності між ними. Це
ініціює пошукову діяльність учнів і приводить до активного засвоєння нових знань;
2) використання навчальних і життєвих ситуацій, що виникають при виконанні учнями практичних завдань
під час спостереження за природою;
3) постановка навчальних проблемних завдань, що стосуються пояснення явища чи пошуку способів його
практичного застосування. Прикладом може служити будь-яка навчально-дослідницька робота;
4) аналіз відомих фактів і явищ реальності, що породжує протиріччям між спробою пояснити факти на
основі життєвого досвіду і їх науковим поясненням;
5) висування припущень (гіпотез), формулювання висновків та їх експериментальна перевірка;
6) спонукання учнів до порівняння, зіставлення і протиставлення фактів, явищ, правил, дій, у результаті яких
виникає проблемна ситуація;
7) аналіз і узагальнення нових фактів. Учні одержують завдання проаналізувати нові для них факти,
порівняти їх з відомими і зробити самостійне узагальнення. У цьому випадку, як правило, виникає проблемна
ситуація тому, що результатом порівняння є особливі властивості нових фактів, непояснені їхні ознаки;
8) ознайомлення учнів з фактами, які мають начебто суперечливий характер і відомі в історії фізики як такі,
що призвели до постановки наукової проблеми. Звичайно ці факти і явища суперечать уже набутим знанням, що
засвідчує їхню неповноту;
9) реалізація міжпредметних зв’язків. У цьому випадку використовуються факти і знаннями з інших
навчальних дисциплін (хімії, математики, біології), що мають зв’язок з матеріалом, який вивчається на уроці фізики.
Потужним засобом створення проблемної ситуації у процесі навчання фізики є навчальний фізичний
експеримент та навчальне спостереження, зокрема, демонстраційні та фронтальні фізичні досліди. Практика показує,
що використання демонстраційного експерименту саме в контексті проблемного уроку містить неабиякий потенціал
для збудження пізнавальної активності учнів, виховання в них творчої ініціативи.
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Можливості навчальних дослідів і спостережень щодо реалізації проблемного навчання фізики не
обмежуються тільки уроком. На наш погляд, окремої уваги заслуговують домашні досліди і спостереження учнів.
У літературних джерелах [2; 7; 9] наголошується, що домашні досліди і спостереження з фізики, проведені
самими учнями:
1)дають можливість реалізувати зв’язок теорії з практикою;
2) розвивають в учнів інтерес до фізики;
3) викликають творчу думку й розвивають здатність до винахідництва;
4) привчають учнів до самостійної дослідницької роботи;
5) виробляють цінні якості: спостережливість, увагу, наполегливість і акуратність;
6) доповнюють класні лабораторні роботи матеріалом, який не може бути реалізований на уроці
(спостереження за тривалими фізичними процесами, природними явищами тощо);
7) привчають учнів до свідомої цілеспрямованої пошукової діяльності.
Домашні досліди і спостереження мають бути тісно пов’язані з майбутнім уроком і виконувати
пропедевтичну функцію. Адже вони пропонуються учням у процесі проектування наступного уроку, зазвичай, уроку
вивчення нового матеріалу, на якому передбачається створення проблемної ситуації.
Актуалізація і аналіз результатів домашнього дослідження на такому уроці є основою для створення
проблемної ситуації. У такий спосіб реалізується тісний зв’язок урочної та позаурочної пізнавальної роботи учнів.
Результати нашого дослідження дозволяють сформулювати такі висновки та рекомендації щодо
застосування домашніх дослідів і спостережень учнів для реалізації проблемного навчання фізики:
1) домашні досліди і спостереження мають бути доступними для виконання в домашніх умовах;
2) їх результати повинні бути основою для створення проблемної ситуації на уроці, бути предметом
актуалізації і аналізу;
3) дослідницька діяльність учнів в домашніх умовах має керуватися учителем.
4) домашні досліди та спостереження учнів в умовах реалізації проблемного навчання дають можливість
тісно поєднати урочну і позаурочну навчально-пізнавальну діяльність учнів, а також значно розширити межі
застосування активних методів навчання, зокрема дослідницького, в умовах класно-урочної форми навчання.
Як правило, таке управління є опосередкованим. Засобами такого керування є узагальнені плани діяльності,
приписи-орієнтири інструктивного характеру щодо виконання відповідних пізнавальних дій та операцій [3].
Зауважимо, що згадані засоби опосередкованого керування є предметом засвоєння для учнів – орієнтувальної
основою пізнавальної діяльності.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТА СКЛАДАТИ
МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ
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Сучасна школа покликана зацікавити учнів навчанням, зокрема вивченням математики, і підготувати їх до
повноцінного життя в соціумі. З цією метою навчально-виховний процес спрямовується на здобуття учнями
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комплексу знань, умінь, досвіду та цінностей, що можуть цілісно реалізуватися на практиці. Саме такі навички
розвинуть в учнях пізнавальну активність, креативність і самостійність, дозволять проявити творчий потенціал.
Потяг дітей до пізнання є природнім, а потреба в пізнанні є запорукою успішного навчання. Завдяки
пізнавальній потребі самі знання і процес їх здобуття можуть стати рушієм розвитку інтелекту і важливим фактором
виховання особистості, розвинути зацікавленість навколишнім світом і математикою як наукою.
У процесі навчання математичні задачі відіграють велику роль, оскільки ефективно організована навчальна
діяльність учнів в процесі їх розв’язування являється важливим засобом формування математичної культури і таких
якостей математичного мислення, як гнучкість, критичність, раціональність, логічність. В 5-6 класах формуються
знання та вміння розв’язувати математичні задачі та навички застосування їх для розв’язку та складання аналогічних
математичних задач.
Особливу увагу до проблеми розв’язування задач як засобу розвитку мислення, формування системи
математичних понять приділяли Г.П. Бевз [4], Л.М. Фрідман, Е.Н. Турецький [5], О.З. Петренко [3], Д.В. Васильєва
[1,2] та багато інших математиків. Психологічний та методичний аспект процесу розв’язування задач досліджували
Г.О. Балл [7], З.І. Слєпкань [6], Л.М. Фрідман [5].
Дана тема є досить актуальною, тому що уміння розв’язувати та складати математичні задачі сприяє
розвитку логічного та аналітичного мислення, поглиблює знання учнів, формує навички дослідницької діяльності.
Як результат, учні краще розуміють предмет та більш зацікавлені в його вивченні. Основна мета – навчити дітей
свідомо встановлювати певні зв’язки між даними і шукати їх в різних життєвих ситуаціях, передбачаючи поступове
ускладнення.
При формуванні навичок в учнів 5-6 класів розв’язувати та складати математичні задачі дотримуються
загальних методичних вимог у роботі над задачами, а також деяких спеціальних прийомів, що конкретизують та
доповнюють загально-методичні вимоги. Кожна нова задача повинна опиратися на набуті та засвоєнні раніше
знання, а також на повсякденний досвід, відповідати дитячому природному потягу до пізнання. Добре засвоєні та
раніше розв’язані задачі можна використати для відшукання простіших способів розв’язування задач такого типу та
постановки нових перспектив.
Учителям математики варто розглядати ширше коло прикладних задач, здійснювати на уроках
конструювання й моделювання, тобто посилювати практичну спрямованість курсу, а також знайомити учнів з
елементами дослідницької діяльності. Пріоритетом мають бути розвиток самостійності учня та його дослідницької
діяльності під керівництвом вчителя.
Учні повинні навчитися самостійно аналізувати ситуації; приймати оптимальні рішення; розв’язувати
проблеми; пояснювати явища, їхні причини та зв’язки; вчитися самостійно характеризувати і оцінювати результати
діяльності.
Арифметичні способи виконання задач дозволяють розвивати уміння аналізувати ситуації описані в умові
задачі, будувати план виконання з урахуванням взаємозв’язків між відомими і невідомими величинами (з
урахуванням типу задачі), тлумачити результат кожної дії в рамках умови задачі, перевіряти правильність розв’язку
за допомогою складання і виконання зворотної задачі, тобто формувати і розвивати важливі загальнонавчальні
вміння.
При розв’язуванні задач алгебраїчним способом істотне значення має вибір невідомої величини, за
допомогою якої можна висловити інші (чи частину інших) величини, що входять у завдання, і встановити залежність
між даними задачі, що дасть можливість скласти рівняння.
Розв’язуючи готові математичні задачі, учні спостерігають і фіксують певні особливості побудови і мови
задач, порівнюють задачі за їх суттєвими і несуттєвими елементами, знайомляться з задачами. Таким чином
формуються елементарні навички побудови задачі, що в подальшому дозволить учням самостійно будувати вже
більш складніші та цікавіші математичні задачі, поглиблюючи захоплення предметом.
Отже, важливу роль у вивченні математики відіграють задачі, які підвищують інтерес до вивчення
математики, розвивають в учнів логічне та аналітичне мислення, пізнавальну активність, креативність і
самостійність, дозволять проявити творчий потенціал. Математичні задачі не лише розширюють базові шкільні
знання учнів, але й роблять математику цікавішою та більш творчою наукою.
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Організація самостійної навчальної роботи студентів на сьогодні є актуальною проблемою для кожного
вищого навчального закладу. Забезпечення студентів якомога більшим обсягом професійних знань є
безперспективною діяльністю, оскільки цей обсяг буде замалим для забезпечення професійної компетентності
фахівця упродовж всієї його кар’єри. У сучасному інформаційному суспільстві обсяг знань, що породжується у
світовому співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки, тому великого значення набуває здатність майбутнього
фахівця до самоосвіти, що залежить від самостійності як риси особистості. Це у свою чергу визначає провідне місце
самостійної діяльності студентів у структурі навчального процесу сучасної вищої школи, оскільки самостійна робота
є першоосновою особистісного розвитку, евристичної і креативної самореалізації, набуття інформаційної,
навчальної, практично-діяльнісної і, врешті-решт, професійної компетентності. Але при її організації виникає ціла
низка проблем: низька мотивація; складність урахування індивідуальних особливостей кожного студента; складність
контролю якості виконання завдань на етапі їх підготовки; необ’єктивність викладача при оцінюванні студентських
робіт та неадекватність сприйняття своєї оцінки студентом тощо. У зв’язку з цим постійно відбувається пошук
шляхів удосконалення організації самостійної роботи студентів.
Сучасні університети України в процесі підготовки студентів-майбутніх фахівців запроваджують
використання сучасних технологій навчання та все частіше звертаються до використання дистанційної форми
навчання. Дистанційна освіта Україні – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом,
що реалізується, в основному, використанням комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає
студентам змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон.[3,с. 300]
Особливості організації навчальної діяльності студентів у системі дистанційного навчання полягають у
акцентуванні на самостійну навчальну роботу студентів; необхідна наявність інформатичних компетентностей
викладачів і студентів, тобто, володіння ними навичками користування комп’ютерними засобами, різноманітними
сервісами мережі Інтернет; зміні способів взаємодії між суб’єктами навчання, які зумовлені появою відповідних
засобів інформаційно-комунікаційних технологій; гнучкості щодо місця проживання кожного із суб’єктів навчання
та часу проведення занять.[1,c. 25]
Курс «Теорія ймовірностей і математична статистика» розроблений для студентів фізико-математичних та
інформатичних спеціальностей як повноцінний дистанційний курс. Важливо, що остаточний іспит складається при
особистій присутності студента та здачі письмового або усного екзамену. Зміст курсу відповідає навчальній
програмі.
Форми роботи, які реалізовані при викладанні курсу: теоретична, практична, комбінована, контрольна. Кожна
з них знаходить своє місце і роль в навчальному процесі.
Весь курс поділено на три модулі: «Випадкові події», «Випадкові величини», «Математична статистика».
Структура теоретичного матеріалу містить 18 лекцій та побудована так, що висвітлено всі питання конкретної теми.
Доведення тверджень, якщо вони не доведені, можна знайти скориставшись списком використаної літератури. До
кожної теми запропоновано 1-2 типові задачі для кращого розуміння теоретичного матеріалу та можливості
застосування його на практиці. Після того, як лекції по окремій темі опрацьовані, студентам пропонується дати
відповідь на контрольні питання до теми та виконати практичне завдання, яке є основним типом навчальних
об’єктів, що застосовуються для організації практичної роботи та виконання індивідуальних завдань. Практичне
завдання виконується студентом індивідуально та передбачає звіт про результати роботи, що надсилається
студентом та перевіряється і оцінюється викладачем. Метою практичних завдань є детальний розгляд студентами
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вмінь і навичок їх практичного застосування.
Для контролю знань студентів передбачено написання двох контрольних робіт, для кожної з яких розроблено
варіанти з завданнями, диференційованими від простого до складного. Ефективний контроль знань в системі
дистанційного навчання забезпечується поряд з іншими формами проведення підсумкових заходів сеансами
тестування з використанням завдань різних типів, саме тому колоквіум проводиться у вигляді тестування.
Розроблено тести різних типів: з одиничним вибором, з множинним вибором, на встановлення відповідності та з
короткою відповіддю (число, буква). Для сеансу тестування система випадковим чином генерує певний перелік
різнорівневих запитань з тестової бази. Виконання кожним студентом такого індивідуального тематичного
комплекту тестів забезпечується достатнім лекційним матеріалом. Проходження даного підсумкового тесту
обмежене за часом та кількістю спроб.
Процес навчання базується на самостійному вивченні або повторенні навчальних матеріалів, що були надані
викладачем на лекційних заняттях, а також самоконтролі набутих теоретичних знань.
Для повноцінного користування курсом на достатньому рівні, користувачеві, який проходитиме курс, потрібен
лише браузер та під’єднання до мережі Інтернет з мінімальною швидкістю.
Слід зауважити, дистанційною формою навчання не можна замінити повноцінну підготовку фахівця на
стаціонарі, а можна лише органічно вписати її в цілісний процес навчання.
Застосування дистанційної системи навчання та оцінювання під час викладання курсу «Теорія ймовірностей та
математична статистика» має майбутнє, оскільки ця технологія спрямована на розвиток особистості, її
індивідуально-психологічних особливостей і передбачає не тільки засвоєння знань, але і формування механізму
самореалізації майбутнього спеціаліста, розвиток його пізнавальних здібностей за рахунок оптимальної організації
самостійної роботи і поєднання дистанційної та традиційної форми навчання надасть можливість досягти
максимальної ефективності всього навчального процесу.
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Сучасною світовою тенденцією є прагнення суспільства до інтегрування дітей з особливими потребами в
соціум.
На сучасному етапі ідея інклюзивного навчання та виховання перетворюється на основоположну категорію
дидактики. Вона поєднує в собі поняття комплексності, предметності та визнається вченими і практиками як
принцип організації процесу спеціальної освіти в умовах загальноосвітньої школи. Наприкінці ХХ– на початку ХХІ
ст. практика організації педагогічної діяльності на інклюзивній основі набула певної завершеності.
Основна ідея інклюзивної освіти: від інтегрування у школі – до інтегрування у суспільство. Спільне
навчання має не лише гарантувати право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від
інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати ту школу, яку б вона відвідувала, коли б була здоровою. Основний
принцип інклюзивного навчання – якомога менше зовнішньої і якнайбільше внутрішньої диференціації [1; 2].
Інклюзивна освіта – це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи
необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей.
Слід зазначити, що основоположні засади інклюзивного навчання викладено у Саламанкській декларації. У
міжнародному документі наголошується, що «основним принципом інклюзивного навчання є те, що всі діти мають
навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними.
Інклюзивні школи повинні визнавати й ураховувати різні потреби своїх учнів приведенням у відповідність методів
та темпу навчання, а також забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани,
організаційні заходи, стратегії викладання, використовуючи ресурси та партнерські зв’язки громад, де проживають
учні» [4].
В умовах інклюзивної системи навчання визнається та враховується різноманітність дитячого колективу,
особливі освітні потреби задовольняються у дітей з обмеженими можливостями здоров’я й у дітей талановитих та
обдарованих за допомогою індивідуалізованих методів навчання, адаптованих навчальних програм, спеціально
розроблених та підібраних допоміжних навчальних матеріалів, додаткових посібників тощо.
Дослідники в галузі інклюзивної освіти (В. Засенко, Л. Волкова, А. Колупаєва, М. Малофєєв, Л. Шипіцина,
Н. Шматко та ін.) вважають, що спеціальна освіта перебуває на перехідному етапі від сегрегативних форм навчання
до інклюзивних та звертають увагу на нові перспективи змін в освітній системі, пов’язані з новим ставленням до
дітей з порушеннями психофізичного розвитку, з вирішенням питань їхнього інтегрування та соціалізації. Водночас,
відзначається необхідність глибокого аналізу сучасних проблем спеціальної освіти у різних країнах світу для
розробки наукової теорії навчання та виховання, що ґрунтуватиметься на об’єктивному підході до вивчення
потенційних можливостей та потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Об’єктивний, науково обґрунтований підхід до інклюзивного навчання дасть змогу створити для дітей з
порушеннями психофізичного розвитку рівні можливості з їхніми здоровими ровесниками та найбільш адекватні
умови соціалізації.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати
навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою
до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.
В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення переважно за ініціативи громадських
організацій.
Створення та розвиток умов для отримання якісної освіти в загальноосвітньому закладі для дітей з
особливими навчальними потребами – одне з основних завдань Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», який було
засновано в 1999 році Міжнародним фондом «Відродження» (м. Київ) і Міжнародним центром розвитку дитини (ш.
Вашингтон, США).
Місією фонду є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей з активним залученням сімей і
місцевих громад в освітній процес. Місія ВФ «Крок за кроком» базується на цінностях відкритого демократичного
суспільства, які включають у себе індивідуальний підхід у навчанні до кожної дитини, включаючи дітей з
особливими потребами, дітей національних меншин, дітей-сиріт; рівний доступ і забезпечення умов для отримання
якісної освіти для всіх дітей; активне залучення сімей та громади до освітнього процесу; розширення ролі школи як
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осередку розвитку місцевих громад. Реалізація місії фонду сприяє процесам демократизації та гуманізації системи
освіти України [3, c. 310].
З метою виконання місії з утілення демократичних цінностей у системі освіти України Фонд ініціює освітні
проекти та програми спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН
України, іншими державними й громадськими організаціями. В основу програм Фонду покладено демократичні
цінності відкритого суспільства як передумова інтеграції України в європейську спільноту.
Досвід показує, що діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах),
стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс їх інтерес до навчальної діяльності та спілкування, з’явилася
мотивація до самоконтролю, частіше виявлятися почуття гордості за себе та власну діяльності. Найбільш позитивно
вплинуло залучення на соціально-емоційну сферу дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їхньої
творчості та фізичний розвиток. Педагоги та спеціалісти зазначають, що відбулися позитивні зміни в розвитку
навчальних умінь і навичок, мистецькому та творчому самовираження таких дітей. Кожна дитина за період
«залучення» неодноразово пережила відчуття своєї значущості.
Результати досліджень багатьох науковців засвідчують, що розумовий, емоційний і соціальний розвиток
дітей з психофізичними вадами прямо залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння і прийняття
педагогами, батьками і здоровими дітьми. Сприятливе середовище є однією із вихідних умов розв’язання проблем
інклюзивної освіти. Тому забезпечення такого середовища – одне із завдань психолого-педагогічного супровіду
дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
Процес інклюзії сприяє переосмисленню цінностей і слугує додатковим імпульсом політичної та соціальної
реструктуризації. Важливим елементом процесу перетворення є фінансування. Відомо, що країни, які прагнуть
досягти цілей освіти для всіх, посилаються на те, що процес залучення потребує суттєвих матеріальних витрат.
Дослідження проблем, пов’язаних з навчанням дітей з порушеннями психофізичного розвитку, проведені у
розвинених країнах світу, засвідчили, що якщо фінансування не надається у належному обсязі, то ідея інклюзії
навряд чи може бути реалізована на практиці. Невідповідність між основними положеннями інклюзивної політики та
її практичною реалізацією частково можна пояснити недосконалістю механізмів фінансування. З огляду на це
необхідно, аби виділені фінанси витрачалися безпосередньо на розбудову інклюзивної освіти, а не на бюрократичні
процедури.
Таким чином, інклюзивні процеси передбачають не тільки реформування освітньої системи, а й політичну,
соціальну, фінансову реструктуризацію, оскільки підґрунтям інклюзивної освіти є фундаментальні демократичні
реформи й розбудова громадянського суспільства.
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ЗМІСТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Шимко А. А., здобувач вищої освіти
Гудовсек О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Метою естетичного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості з високим національнокультурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеним естетичним смаком.
Така мета передбачає розв’язання комплексу взаємопов’язаних між собою завдань: закладення основ
художньо і духовно розвиненої особистості з широким культурним світоглядом; забезпечення художньої освіти
учнів, опанування ними необхідної суми знань, умінь та навичок; формування у них естетичних знань, естетичної
культури, естетичного ідеалу, естетичного ставлення до дійсності; залучення кожного учня до участі в різних сферах
художньої діяльності на основі діагностики його природних художніх нахилів та здібностей; оволодіння ними
естетичною спадщиною минулого; залучення учнів до прекрасного в житті, природі, праці; створення умов для
безперервного естетичного виховання дітей та учнівської молоді.
Важливе значення в цьому процесі відіграють позашкільні заклади освіти, які організовують навчальновиховну діяльність дітей у вільний від навчання час. Сучасні позашкільні навчальні заклади – це загальнодоступні
навчально-виховні заклади, які надають дітям і молоді знання, формують вміння та навички за інтересами,
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забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації тощо [1]. Це державні, громадські об’єднання та
структурно-методичні установи з позашкільної роботи для дітей та учнівської молоді. Вони організовують
навчально-виховну діяльність у різновікових та різностатевих об’єднаннях, використовуючи за цих умов
різноманітні форми та методи групової, індивідуальної, масової роботи; реалізують зміст позашкільної освіти та
виховання впровадженням гнучких програм і навчальних планів [2]. Саме це і відрізняє ці типи закладів від інших
виховних структур.
Програма якісного оновлення змісту, принципів, методів, форм і напрямів діяльності позашкільних закладів
відображена в Законі України «Про позашкільну освіту». Зміст позашкільного навчально-виховного процесу
визначений у ньому як система процесів, що реалізовуються за допомогою функцій двох груп. Зокрема, до першої
групи належить навчальна функція, сутність якої полягає у задоволенні різноманітних освітніх потреб учнів:
розвиток та поглиблення знань, умінь та навичок, отриманих у школі чи іншому навчальному закладі, вивчення тих
галузей знань, які не знаходять застосування у школі чи іншому навчальному закладі. До цієї функції віднесено і
процес професійної орієнтації та допрофесійної підготовки. Другу групу функцій, так звану соціально-педагогічну,
складають процеси виховання, соціального захисту, оздоровлення, реабілітації, соціальної адаптації та організації
змістовного дозвілля [3].
У Законі України «Про позашкільну освіту» (2000 р.) визначено основні напрями функціонування
позашкільної освіти, серед яких окремо виділено естетичний (художньо-естетичний). Він забезпечує розвиток
творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері
вітчизняної і світової культури та мистецтва [1].
Естетичне виховання є елементом безперервної естетичної освіти, яка включає: процес гармонійного
розвитку особистості, духовного збагачення, розкриття творчого потенціалу, здібностей. Воно забезпечує навчання
обдарованих дітей в галузі різних видів мистецтва, передбачає здобуття вихованцями позашкільних навчальних
закладів практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері світової та національної культури та мистецтва.
Серед основних засобів естетичного виховання виділено: образотворче мистецтво, музичне мистецтво,
театральне мистецтво, хореографічне мистецтво тощо. Так, образотворче мистецтво – це специфічна форма пізнання
навколишнього світу. Воно має на меті виховання в учнів цілісного сприймання дійсності за естетичними
(художніми) законами, розвитку зорової культури та творчої уяви через різні види мистецтва: живопис (жанрова
картина, натюрморт, пейзаж, портрет), графіку (жанрова, книжкова, плакатна, силуетна), скульптуру (анімаційна,
декоративна, портретна, опукла, рельєфна), декоративно-ужиткове мистецтво (витинанка, кераміка, народне
малярство, народні іграшки, писанкарство, розпис), архітектуру, дизайн. Виховний потенціал образотворчого
мистецтва реалізується через сприймання творів образотворчого мистецтва, опанування елементами художньообразного мовлення і безпосередньою художньо-творчою діяльністю [5].
Музичне мистецтво посідає перше місце за обсягом споживання, випереджаючи інші види мистецтв. Воно є
самостійним видом або компонентом багатьох інших синтетичних видів мистецтв, формує середовище, створює
умови для сприймання прекрасного в житті та мистецтві, впливає на всі сторони психіки дитини. У процесі навчання
музичному мистецтву учні сприймають українську та зарубіжну музику, народні, класичні та сучасні твори
музичного мистецтва; вчаться розпізнавати різні інструменти і вокальні жанри, розрізняти інструменти за тембром
звучання; оволодівають музичною грамотою; практичною виконавською діяльністю (виконання народних і
композиторських пісень – класичних і сучасних), українського фольклору, грі на музичних інструментах) тощо.
Воно сприяє розвитку особистості учнів, їх творчих здібностей, асоціативного мислення, уяви, фантазії, імпровізації,
формує пізнавальні інтереси до музики, до творів музичного мистецтва.
Актуальність театрального мистецтва в естетичному вихованні дітей на сучасному етапі зростає у зв’язку з
проблемою виховання цілісної особистості, так як театр є інтегруючою функцією для решти напрямів виховання а
також для пізнання історії, літератури. Відповідно до жанрової диференціації театрального мистецтва
найпопулярнішими є драматичні, музичні та лялькові театри. Залежно від виду театрально-сценічної творчості діти
та учнівська молоді можуть бути учасниками як драматичних гуртків, дитячих лялькових театрів, хореографічних
дитячих театрів, так і брати участь у нових формах роботи з дітьми: «дитячих операх», театрах «пластикової драми»,
театрах тіней тощо.
У процесі навчання театральному мистецтву в сучасних позашкільних навчальних закладах діти та учнівська
молодь оволодівають поняттями, знаннями про основні жанри драматургії (трагедія, комедія, мелодрама, водевіль,
мюзикл, фарс), опановують ази творчої гри, театральної імпровізації, акторської майстерності, акторського
ансамблю, сценічним мовленням, основам гриму, технічним конструюванням тощо.
Естетичне виховання в позашкільних навчальних закладах передбачає оволодіння знаннями з кожного з
окремих його видів мистецтва
Відповідно до Положення про позашкільні навчальні заклади (2001 р., із змінами 2010 р.) до позашкільних
навчальних закладів естетичного профілю відносяться: Мала академія мистецтв (народних ремесел); початкові
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні,
театральні, хорові, мистецтв та інші); Центр (палац, будинок, клуб) художньої творчості дітей, юнацтва та молоді,
художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, Центр (палац, будинок, клуб)
естетичного виховання; дитячо-юнацька картинна галерея, дитячо-юнацька студія (хорова, театральна, музична,
фольклорна тощо), школи мистецтв [4].
Як визначено в Положенні про позашкільні навчальні заклади [5], всі гуртки, дитячі колективи, творчі
об’єднання позашкільних навчальних закладів класифікуються за трьома рівнями:
• початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців,
виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
• основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання,
практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
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• вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Основні завдання позашкільних навчальних закладів естетичного профілю (розвиток творчого потенціалу
учнів, розширення можливості вибору форм художньої самореалізації, опанування національними культурними
традиціями, забезпечення необхідних умов для розвитку особистості тощо) передбачено вирішувати на таких рівнях:
- рівень розважальності – організація та естетизація вільного часу учнів, їхнього спілкування за допомогою
мистецтва (мистецькі ігри, музичні та театральні розваги, дискотеки, кіношоу тощо);
- рівень елементарної естетичної грамотності – засвоєння найпростіших способів естетичної діяльності у
певному виді мистецтва (музичного, хореографічного, театрального та ін.);
- рівень функціональної естетичної грамотності – розвиток у школярів здатності до професійного вирішення
завдань у різноманітних видах мистецтва, націлює їх на самовизначення у сфері художньо-творчої діяльності;
- рівень художньої компетентності – включає загальнокультурний (розвиток здібностей, здатності критично
оцінювати власні здобутки та можливості в галузі художньої культури) та професійний (досягнення в певному виді
мистецтва та розвиток творчої обдарованості учнів, що є об’єктом діяльності) компоненти.
Отже, позашкільні навчальні заклади естетичного профілю мають формувати у дітей та учнівської молоді
всебічну творчу активність та емоційно-естетичний досвід на основі інтересу до певного виду мистецтва:
образотворчого, музичного, театрального, хореографічного, кіномистецтва тощо.
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Поняття «образ світу» у вітчизняній психології стало активно розглядатись О.М. Леонтьєвим, який
визначив його як складне багаторівневе утворення, що містить в собі систему значень і поле смислу [8, с. 11].
За С.Д. Смірновим, у свою чергу, образ світу – це певна сукупність або упорядкована система знань
людини про світ, про себе, про інших людей, яка опосередковує, переломлює крізь себе будь-який зовнішній вплив
[12, с.142].
За О. Л. Кононко, «образ світу» – це «суб’єктивна картина світу», яка відображає особливості дитини, її
внутрішнього світу, її відносини з довкіллям [5, с. 5].
Проблема образу світу розглядається В.С. Мухіною, з одного боку, стосовно розвитку внутрішньої позиції
особистості і її самосвідомості, а з іншого боку, стосовно особливостей етнічної картини світу [10, с. 83]. Тобто
людина будує свій світогляд, через становлення системи особистісних смислів у контексті певної культури, у якій
народилася та виросла.
У працях С.Л. Рубінштейна, Б.Г. Ананьєва, К.О. Абульханової-Славскої та інших образ світу розглядається
в контексті життєвого шляху людини, через систему пізнання буття у світі. Термін «життєвий світ» виник у
феноменологічній школі Е.Гуссерля і трактується як основа об’єктивного пізнання, сукупність очевидностей, коло
упевненостей, вірувань і поглядів, прийнятих як безумовно значущі та практично апробовані.
Т.М. Титаренко розглядає життєвий світ як концептуальну модель дійсності [13, с. 311]. Особистість
створює свій життєвий світ, структуруючи зовнішню дійсність відповідно внутрішньої. Цей світ є певною цілісністю
внутрішнього психічного життя – як усвідомлюваного, так і неусвідомлюваного, в поведінці, спілкуванні,
діяльності.Структура життєвого світу є своєрідним опосередкуванням структури особистості.
Психологічний образ світу має свою структуру, яку, на нашу думку, можна розглядати у двох аспектах:
1) внутрішня структура – охоплює механізми, взаємозв’язки, рівні функціонування свідомості та психічних
явищ;
2) зовнішня структура – виявляється у аспектах взаємодії особистості з навколишньою дійсністю.
Важливу роль у побудові образу світу О. Ю. Артем’єва надає суб’єктивному досвіду, який є регулятором
діяльності та уявлення про світ [1, с. 65]. Суб’єктивний досвід складається з кількох шарів:
1) перцептивний світ (сенсорне відображення та уявлення, що регулюються системою значень) відповідає
поверхневим структурам образу світу;
2) семантичний – картина світу – є структурованою сукупністю ставлень до актуально сприйнятих об’єктів;
3) глибинна (адаптаційна) структура – образ світу – немодальна та відносно статична, що перебудовується
лише в результаті здійснення дії, яка змінює смисли після досягнення або не досягнення цілі за умов визнання
фільтруючими системами цілі достатньо значимою.
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Таким чином, О.Ю. Артем’єва розводить поняття образ світу та картина світу. На її думку образ світу це
глибинне смислове утворення, а картина світу – семантичний її прояв. Тобто, образ світу керує картиною світу, тоді
як вона передає образу світу синтезовані за різномодальними властивостями ставлення до об’єктів, пов’язаних з
поточною діяльністю [1, с. 71]. Загальним для образу світу та картини світу є те, що їх елементи – не чуттєві образи
об’єктів, а образи ставлень до них.
В сучасних умовах очевидною є потреба в пошуку ефективних технологій організації освітнього процесу в
дошкільному закладі, націлених на особистісний розвиток дошкільника та формування у нього цілісної картини
світу. Процес становлення особистості в дошкільному дитинстві є процесом її безперервного розвитку в площині
формування первинних абрисів світосприйняття, освоєння і присвоєння світу, що відзначаються певними
просторово-часовими уявленнями про дійсність, які, сполучаючись і синтезуючись, дають у результаті цілісний
образ світу. У філософії під категорією «Світ» насамперед розуміють світ людини, продукт її світобачення, яке
здійснюється через призму її життєвого досвіду. Світ постає у людській свідомості у процесі її особистого
становлення, через його розуміння і тлумачення, емоційне переживання на підставі ідеалів і переконань, настанов
особистості й суспільства, життєвих цілей. Це завжди життєвий світ людини, її бачення об’єктивної реальності
[7, с. 185].
Під впливом діяльності об’єкти зовнішнього світу, перетворюючись на її продукти (предмети, схеми дії,
правила і норми, цінності), визначають формування «образу світу». Нам видається важливим це явище у контексті
психолого-педагогічних підходів до розуміння закономірностей процесу соціалізації особистості в дошкільному
дитинстві, оскільки дошкільник, в силу своїх вікових особливостей, ще не включений у наукове пізнання дійсності,
але в його свідомості на емоційно-образному рівні уже формується певне уявлення про світ, і від того, як індивід
сприймає світ, буде значною мірою залежати те, як він буде діяти в ньому.
О. Лєонтьєв правомірно вказував, що «у психології проблема сприйняття повинна ставитися як проблема
побудови у свідомості індивіда багатовимірного образу світу, образу реальності» [8, с. 254]. Цей світ – світ
промисловості, наук і мистецтва – вміщує в собі історію людської природи, результат її історичного розвитку,
перетворення. Процес засвоєння цього світу є одночасно і процесом формування у людей специфічно людських
здібностей. Він має пряме відношення до мети та завдань процесу виховання, оскільки цілісне засвоєння дитиною
образу світу – широке поле для виявлення та реалізації можливостей дітей-дошкільників, формування у них
світосприйняття. О. Лєонтьєв, намагаючись змалювати контури нового підходу до розуміння психічного
відображення і його продуктів – психічних образів, визначив концепцію «образу світу» центральним поняттям
психології пізнавальних процесів. Він писав: «Психологія образу (сприйняття) є конкретно-науковим знанням про
те, як у процесі своєї діяльності індивіди будують образ світу – світу, в якому вони живуть, діють, який вони самі
переробляють і частково створюють; це знання також про те, як функціонує образ світу, опосередковуючи їхню
діяльність у об’єктивно реальному світі» [8, с. 254].
Загальновідомо, що дошкільне дитинство – це період життя, «коли перед дитиною все більше відкривається
навколишній світ людської дійсності» [8, с. 281]. Справді, відразу після народження дитину оточує об’єктивний світ:
природа, речі, люди. Вона не пристосовується до цього світу, а «робить його своїм, тобто привласнює його», –
зазначав О. Лєонтьєв. Він підкреслював, що процес «привласнення» полягає у «відтворенні індивідом історично
сформованих людських якостей, здібностей і способів поведінки», тим самим стверджував, що цей процес є завжди
активним, оскільки, «щоб оволодіти предметом або явищем, потрібно активно здійснити діяльність, адекватну тій,
яка втілена у цьому предметі або явищі» [8, с. 536].
Особливого значення тут набуває той факт, що у дитини «ставлення до навколишнього світу
опосередковане ставленням до людей, вона вступає у практичне і мовне спілкування з ними». Чим більша кількість
об’єктів соціального середовища ввійде в контекст діяльності дитини, тим ширше розгорнеться палітра її соціальних
стосунків. Спілкування у своїй зовнішній формі, у формі спільної діяльності або у формі мовного спілкування і
навіть у формі спілкування лише внутрішнього є «необхідною специфічною умовою розвитку людини у суспільстві»
[8, с. 413]. Саме воно допомагає дитині сформувати образ світу. В. Мухіна звертає увагу на те, що у «кожної дитини
є своє дитинство» і формується «власне уявлення про світ». «Це уявлення, – вказує автор, – звичайно ж ще не
цілісне: воно сформоване у вигляді мозаїки, доповнюючих і суперечливих образів, знань, емоцій» [10, с. 11].
Світ дорослих традиційно визначається володарем дитини і її життя. Малюк приходить у «дорослий світ» і
вимушений жити у ньому, складному, повному протиріч, світі, який для нього створюють декілька близьких
дорослих. Саме цей світ, «а не фізичну реальність з властивими для неї температурними, звуковими, світовими та
іншими властивостями, слід розглядати як зовнішні умови, що сприяють зародженню особистості», – вважають
психологи [10, с. 28].
Продовжуючи цю думку, В. Кудрявцев зазначає, що на картину світу, яка формується у дітей, значною
мірою впливає світ дорослих. Саме вони визначають «загальну соціально-педагогічну настанову світу дорослих до
світу дитинства, застосовуючи принцип доступності». Як результат, перспектива дитячого розвитку є штучно
звуженою суб’єктивними уявленнями дорослого про той чи інший предмет і можливі способи його розкриття
дитині. При цьому, як зазначає психолог, використані способи є не завжди адекватними. Зміст і форми педагогічної
роботи в дошкільних закладах не забезпечують справжнього розвитку дітей, бо у своїй сутності дублюють досвід,
який дитина набула або може набути сама у повсякденному житті. В. Кудрявцев, посилаючись на дослідження
інших учених стверджує, що «дитяче світобачення – глобальне, йому притаманний свого роду «космологізм» [6, с.
82].
Часто маленьку дитину ознайомлюють з навколишнім світом за допомогою комп’ютера, заміняючи об’ємні
предмети площинними зображеннями, природні об’єкти з їхніми специфічними запахами, енергетикою,
тактильними відчуттями — яскравим, проте уявним кліше. Її оточують технічно досконалі іграшки, якими можна
захоплюватися, але до яких неможливо «прирости душею». Так поступово, ще по-справжньому і не сформувавшись,
розриваються тендітні зв’язки дитини з реальним світом, підміняючись віртуальними.
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Натомість, необхідно вчити її науки та мистецтва реального життя, дати знання елементарних законів
Буття, уміння жити у злагоді з довкіллям та згоді із собою, бути соціально впевненим. Живе образне сприйняття
природного і соціального довкілля дитиною шляхом відкриття у поєднанні з найрізноманітнішою практичною
діяльністю слугує значущим джерелом інформаційного й духовного світобачення, адже від того, як індивід сприймає
світ, буде значною мірою залежати те, як він буде діяти в ньому [4, с. 120]. Світ, що має осягнути дитина, постає
перед нею як світ пригод, відкриттів і подій, кожна з яких має своє завершення. Цілісну картину світу дитинидошкільника відрізняють перевага емоційно-почуттєвих уявлень про світ над раціонально-логічними, розмитість
межі між картиною світу у свідомості особистості та реальним світом, одухотвореність об’єктів та явищ дійсності,
спонтанність розвитку елементів картини світу та їх емоційно-ціннісне забарвлення.
Живе образне сприйняття дитиною природного і соціального довкілля шляхом відкриття на основі дитячої
схильності до філософствування у поєднанні з найрізноманітнішою практичною діяльністю, на думку
О. Каплуновської, слугує джерелом інформаційного і духовного збагачення картини світу, що формується у її
свідомості [4, с. 119]. Уявлення про світ, ставлення дитини до світу, що її оточує, здійснюється у дитячій свідомості,
насамперед, через спілкування з іншими людьми – дорослими та однолітками. При цьому спілкування з однолітками
є своєрідною школою соціальних стосунків – дитина практикується у діях, які були привласнені нею від дорослого.
Таким чином дитина у своїй поведінці реалізує засвоєні нею зразки, носієм і передавачем яких є дорослий.
Відтак, дорослі повинні турбуватися, щоб картина соціального світу, яка складається у досвіді дитини,
була достатньо адекватною реальності, тобто найважливіші соціальні явища, події, цінності необхідно наповнювати
змістом, що певною мірою однаково сприймається іншими людьми. В свою чергу, Т.І. Пєтухова підкреслює
необхідним у формуванні образу світу дитини символічної ігрової діяльності [11, с. 13]. Не дивлячись на
обмеженість суб’єктивного досвіду, в свідомості дитина існує цілісне уявлення про світ, що свідчить про цілісність
функціонування психіки. У дитини, на відміну від дорослого, відсутня межа між знанням та незнанням, тобто вона
поводить себе так, ніби все знає, що зумовлено переважанням образно-символічного мислення. Символічна гра –
одночасно забезпечує розвиток і прояв образно-символічного мислення, це прояв у поведінці специфічного етапу
розвитку свідомості, коли дитина готова сприймати або розуміти більше за, те що відображають її перцептивні
органи в конкретний момент. Саме в символічній грі дитини зустрічається зовнішній та власний внутрішній світ
дитини.
Таким чином, побудова образу світу в дитячому віці відбувається у тісній взаємодії внутрішніх та
зовнішніх чинників. Тобто, формуючись як цілісне утворення образ світу постійно збагачується суб’єктивним
соціокультурним досвідом який здобувається дитиною у процесі стихійного та цілеспрямованого засвоєння знань
про навколишній світ через наслідування батьків, педагогів, однолітків на основі активного розвитку психіки
(психомоторної, перцептивної, мислительно-мовленевої та афективної сфери). Психологічний образ світу дитини
може виявляється у безпосередніх знаннях про навколишній світ, у творчих продуктах діяльності, зокрема
малюванні, у провідній ігровій діяльності.
Отже, проблема формування психологічного образу світу дошкільників є мало розробленою, а перспектива
її розгляду передбачає розв’язання таких концептуально-прикладних питань психології: уточнення визначення
поняття психологічний образ світу; побудова моделі структури психологічного образу світу дошкільника;
розроблення системи діагностики психологічного образу світу дошкільника; визначення провідних чинників та
механізмів формування психологічного образу світу дошкільника; виявлення особливостей психологічного образу
світу дошкільника в нормі та за наявності особливостей психофізичного розвитку; забезпечення формування
гармонійного психологічного образу світу дошкільника.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ
ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

Юрковець А. В., здобувач вищої освіти
Клекоць Г. Я., старший викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
Диференціація – одна з ключових проблем організації сучасної школи. Програма профільного рівня
передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її
застосуваннями. Згідно з програмою для профільного рівня на вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей
відводиться 35 навчальних годин. Навчання в профільних фізико-математичних класах передбачає істотне
збільшення частки самостійної пізнавальної та практичної діяльності учнів. Дослідженнями тригонометричних
рівнянь і нерівностей і їх систем займалися такі відомі математики як Брадіс В.М., Бевз Г.П., Слепкань З.І.
Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей для учнів дається важко, рівень знань по даній темі дуже
низький. Тригонометричні рівняння, як правило, мають нескінченну безліч розв’язків, причому зазвичай спільне
розв’язки (тобто множина всіх рішень) задається однією або кількома формулами (серіями) з цілочисельними
параметрами. У звичайних шкільних вправах розглядаються тригонометричні рівняння виду f(x)=0, де f(x) –
періодична функція. Період l цієї функції будемо називати періодом рівняння. Для розв’язання рівняння, що має
періодом, досить знайти всі його розв’язки, що належать будь-якому півсегменту, наприклад , 0 ≤ 𝑥 < 𝑙 по довжині
рівному періоду. Нехай 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 – множина всіх розв’язків даного рівняння, що належать проміжку 0 ≤ 𝑥 <
𝑙, тоді, з періодичності даного рівняння , множину всіх його розв’язків можна записати у вигляді двосторонніх
арифметичних прогресій 𝑥1 + 𝑘1 𝑙, 𝑥2 + 𝑘2 𝑙, … , 𝑥𝑛 + 𝑘𝑛 𝑙, (де 𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑛 - довільні цілі числа) з різницею, рівною 𝑙.
Так, першу серію в розгорнутому вигляді можна записати таким чином:
… , 𝑥1 − 2𝑙, 𝑥1 − 𝑙, 𝑥1 , 𝑥1 + 𝑙, 𝑥1 + 2𝑙, …
Ми вважаємо корисним, починаючи з першого ж рівняння, пропонувати учням час від часу записувати
1
спільний розв’язок в розгорнутому вигляді. Наприклад, для найпростішого рівняння cos 𝑥 = цей запис буде
2
виглядати наступним чином:
𝜋
𝜋
𝜋 𝜋
𝜋
… , − 4𝜋, − 2𝜋 , , + 2𝜋, + 4𝜋, …
3
3
3 3
3
}
𝜋
𝜋
𝜋
𝜋
𝜋
… , − − 4𝜋, − − 2𝜋 , − , − + 2𝜋, − + 4𝜋, …
3
3
3
3
3
Такий детальний запис дає можливість учням усвідомити множину розв’язків, які записано коротко у
вигляді
формули загального розв’язку. Якщо загальний розв’язок тригонометричного рівняння задано декількома серіями,
то не виключена можливість, що деякі розв’язки зустрічаються в декількох серіях. Такі розв’язки будемо називати
повторюваними. На відміну від алгебраїчних рівнянь, для тригонометричних рівнянь (в елементарному викладі)
поняття кратного кореня не вводиться, тому всякий корінь, що повторюється рахується один раз.
В профільній школі, розглядають розв’язування тригонометричних рівнянь з параметрами. Розв’язання
рівняння, що містить параметри, полягає в наступному: для кожної допустимої системи значень параметрів
визначити множину всіх розв’язків даного рівняння. Таким чином, в процес розв’язання, в якості його складової
частини, входить дослідження наступних питань: знаходження множини допустимих систем значень параметрів,
визначення кількості розв’язків для кожної допустимої системи значень параметрів, встановлення тих систем
значень параметрів, для яких застосовні отримані формули розв’язків. Дослідження всіх цих питань становить, як
правило, значні труднощі нерідко доводиться розглядати нерівності і системи нерівностей, розв’язання яких
перевищує можливості учнів середньої школи. З цієї причини в задачниках шкільного типу тригонометричні
рівняння, що містять параметри, представлені лише невеликим числом прикладів. Ми вважаємо, що у шкільній
практиці вчитель повинен обмежитися лише дуже малим числом рівнянь з параметрами, зате виконати розв’язки з
належною повнотою, пам'ятаючи, що саме дослідження представляє найбільш цінну частину розв’язку з точки зору
математичного розвитку учнів. Учитель повинен попередньо сам виконати розв’язки (з дослідженням) і
переконатися в його доступності для учнів. Розглянемо приклади розв'язування тригонометричних рівнянь з
буквеними параметрами.
Приклад . Розв'язати рівняння
sin(𝑥 + 𝛼) − sin 𝑥 = sin 𝛼
відносно невідомого х
Розв’язання. Маємо:
sin(𝑥 + 𝛼) − sin 𝑥 − sin 𝛼 = 0,
𝑥+𝛼
𝑥+𝛼
𝑥+𝛼
𝑥−𝛼
2 sin
cos
− 2 sin
cos
= 0,
2
2
2
2
𝑥+𝛼
𝑥+𝛼
𝑥−𝛼
sin
(cos
− cos
) = 0,
2
2
2
звідки
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𝛼
𝑥
𝑥+𝛼
sin sin sin
= 0.
2
2
2

Розглянемо два випадки.
𝛼
𝛼
а) Нехай 𝛼 = 2𝑘𝜋 , де k – ціле число. Тоді = 𝑘𝜋 , sin = 0 і рівняння (5), а отже, і еквівалентне йому
2
2
рівняння (4) справджуються при будь-якому значенні х.
𝛼
𝛼
б) Нехай 𝛼 ≠ 2𝑘𝜋 , де k – ціле число. Тоді ≠ 𝑘𝜋, sin ≠ 0 і з рівняння (5) виходить, що
2
2
𝑥
𝑥+𝛼
sin sin
= 0,
2
2
звідки
𝑥
𝑥+𝛼
sin = 0 або sin
=0
2
2
і, отже,
𝑥 = 2𝑛𝜋 і 𝑥 = 2𝑛𝜋 − 𝛼,
де n - будь-яке ціле число.
Учням доцільно подати схему розв’язування тригонометричних рівнянь. 1. Намагаємося всі
тригонометричні функції звести до одного аргументу; 2. Якщо не вдалося, намагаємося звести всі тригонометричні
вирази до однієї тригонометричної функції; 3. Якщо до одного аргументу звести вдалося, а до однієї функції – ні, то
пробуємо звести рівняння до однорідного; 4. В інших випадках всі члени рівняння в одну сторону і намагаємося
дістати добуток або використовуємо спеціальні прийоми розв’язування.
Якщо в тригонометричне рівняння входить tg 𝑥 і ctg 𝑥 , дріб, корінь парного степеня, то розв’язання рівняння
починаємо з області визначення і слідкуємо за рівносильністю перетворень або використовуємо рівняння – наслідки. У
такому випадку потрібна перевірка.
Навчання в профільних фізико-математичних класах передбачає істотне збільшення частки самостійної
пізнавальної та практичної діяльності учнів.

1.
2.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Громик Наталія Василівна, магістрант
Науковий керівник: Камінська О.В., доктор психологічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Відомо, що страх є причиною багатьох порушень здоров’я як в психологічній, так і в фізіологічній сферах і,
відповідно, причиною багатьох захворювань. Тому детальне вивчення страхів, розуміння природи їх виникнення,
заслуговує особливої уваги, з метою раннього їх усунення та попередження появи різних психоневрологічних
захворювань.
Страх – це важливий сигнальний механізм, який природно мобілізує людину на захист і самозбереження.
Дитячі страхи, за даними А. Адлера [1] та А. Захарова [5], це базова емоція, яка актуалізується однією з перших у
найбільш ранній період життя та супроводжує особистість в усі вікові періоди, виконуючи при цьому надзвичайно
важливі психологічні та соціалізовані функції. Страхи виникають у віці двох-трьох років і у процесі їх опрацювання,
за умови нормального розвитку, з часом зникають [4, с.185]. Специфіка дитячих страхів така, що реальної загрози, як
правило, не існує, а саме виникнення проблеми обумовлено дуже багатою і яскравою уявою. Дитячий страх має
привертати до себе увагу дорослих лише тоді, коли заважає самій дитині, а не її батькам [1,c.172].
Страхи посідають особливе місце в життєвому досвіді дитини, яка починає освоювати навколишній світ і
своє місце в ньому [2, с.120]. Страх має важливе значення для розвитку дитини, є важливою ланкою в регуляції її
соціальних контактів і поведінки, якщо точно виконує свої функції.
К. Щербатих виділяє три основні функції страху:
1) мобілізаційну (мобілізує сили людини для активної діяльності в критичних ситуаціях);
2) попереджувальну (допомагає краще запам'ятовувати небезпечні та неприємні події);
3) стратегічну (має місце, коли інформації недостатньо щоб прийняти всебічно продумане рішення, страх
диктує стратегію поведінки) [9, с.146].
Оскільки страх природна емоція, то й засоби його опрацювання дитиною є так само природними. Проте за
певних умов дитина може не впоратись з віковим страхом, і він може трансформуватися у патологічний [5, с. 36].
Патологічний страх вже не оберігає дитину, а перешкоджає її спілкуванню з оточенням, її психічному і
особистісному розвитку, призводить до соціальної дезадаптації, психосоматичних захворювань. Відтак страхи
можуть стати сильними та стійкими, тривожити дитину при відсутності потенційної загрози і заважати нормальному
виконанню фізичних, соціальних та інтелектуальних функцій, можуть стати фактором порушень розвитку
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особистості в онтогенезі (В. Гарбузов та ін. )[3; 6; 8]. Саме тому особливе й неприродне вирізнення тих чи інших
страхів у дітей не можна залишати без уваги.
Найбільш очевидна причина дитячих страхів – це травма (психічна, фізична), що мала місце в минулому.
Основою для формування страхів також є загальна тривожність найближчого оточення, яка транслює дитині
величезну кількість заборон і установку на невдачу. Вона ще не до кінця розуміє, від чого її застерігають, але її
наповнює почуття тривоги, яке може перерости в стійкі страхи. Це може бути страх болю, покарання, темряви,
самотності, смерті, води, вогню, висоти, вигаданих персонажів (привиди, монстри тощо). Відповідно страхи можна
розділити на дві групи. Перша група – страхи, які мають цілком реальну причину, наприклад, якщо дитина
обпеклася, вона може боятися вогню; якщо її карали закриваючи в кімнаті – вона може боятися темряви або
замкнутих просторів. Друга група – страхи фантазійні, породжені уявою дитини [7, с. 254].
Нині проблема дитячих страхів залишається актуальною, незважаючи на значний доробок науковців
(Е. Ільїн [7], Т. Даценко [4], І. Прохаренко [8]) . Сучасна дитина перебуває під постійним впливом навколишнього
медіатизованого середовища, яке не завжди буває позитивним, а отже вона змушена долати нові види страхів, які
спричинені мультфільмами та персонажами. Відповідно, важливим завданням, що повстає перед психологами, є
розробка нових засобів профілактики та корекції дитячих страхів.
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В сучасному соціумі проблема інтернет-залежності набуває особливої актуальності у зв’язку зі стрімким
збільшенням кількості осіб, яким притаманні прояви цього виду адикції. Особливо критичною є ситуація в
підлітковому середовищі, що пов’язано з впливом елементів субкультури, невід’ємним елементом якої є
використання різноманітних гаджетів. Спільним для різноманітних даних, отриманих дослідниками, є уявлення про
те, що саме в підлітків інтернет-залежність набуває найбільшого поширення, оскільки їх особистість є ще не до кінця
сформованою, що зумовлює низьку здатність протистояти адиктивним впливам.
Підлітків приваблює в мережі можливість здобувати саме ту інформацію, яку вони хочуть отримати, а не
ту, яку їм нав'язують ЗМІ. Молодь більше довіряє відомостям, які отримує в інтернеті, оскільки сприймає їх як
різноманітніші та більш насичені. Привабливою рисою мережі є можливість викладати власну інформацію, ділитися
думками, обговорювати різні події, що створює ілюзію включеності в соціальні процеси.
А.В. Жилінська стверджує, що з появою інтернету розвиток підлітка став більш стихійним через наявність
нового середовища для спілкування, а тип активності в мережі значною мірою залежить від культурного
середовища, в якому особистість перебуває [4]. Надмірна захопленість підлітками кіберсередовищем може
призвести до інтернет-адикції, внаслідок якої відбувається знецінення реальності, зміна системи цінностей, мрій та
прагнень, що, в свою чергу, позначається на процесі життєвого планування.
Адиктивний статус учнівської молоді визначався В.Л. Малигіним, який вивчав поширеність як хімічних
так і нехімічних адикцій в молодіжному середовищі, та встановив, що лише 42% опитаних демонструють здатність
до занурення у віртуальну реальність без ознак адиктивної поведінки, що свідчить про глобальність проблеми
інтернет-залежності [7]. У той же час А.В. Коваленко провів дослідження з метою виявлення того, які види
адиктивної поведінки є найбільш поширеними в підлітковому середовищі, та встановив, що такими є комп’ютерна,
алкогольна і наркотична залежність [5].
Цінними є результати досліджень Т.Ю. Больбот, яка підкреслювала актуальність проблеми
інтернет-залежності, зокрема в підлітковому середовищі, визначала ознаки комп’ютерної залежності як на
психологічному, так і на фізіологічному рівні, звертала увагу на тенденцію до розповсюдження цієї адикції серед
учнів, у контексті глобальної комп’ютеризації навчального процесу, досліджувала взаємозв’язок комп’ютерної
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залежності з психічними та поведінковими розладами, визначила фактори ризику розвитку адикції в підлітків.
Виділено фактори інтернет-середовища, що негативно впливають на розвиток дітей та підлітків, а саме: споживання
сурогатної інформації, “штучне” спілкування, віртуалізація життєвого простору, захоплення віртуальним
насильством, сексуальні небезпеки, загрози для психічного та психофізіологічного здоров’я [2, с. 7].
На готовність особистості до використання комп’ютерних технологій впливають її смисложиттєві стратегії,
що сформувались у процесі становлення індивіда. Підлітки з різними смисложиттєвими стратегіями демонструють
різну схильність до використання комп’ютерних технологій. Так, оперативний стиль передбачає використання
комп’ютера при необхідності; при ситуаційно-залежному стилі комп’ютер використовується як для роботи, так і для
розваги; залежний стиль передбачає застосування комп’ютера як адиктивного агенту, що змінює ціннісно-смислові
пріоритети особистості. При вираженій залежності відбувається значна трансформація соціальних зв’язків
особистості та її ціннісно-смислова дезадаптація [4].
Досліджувались також особливості життєвого планування інтернет-залежних підлітків. Встановлено, що у
схильних до інтернет-адикції осіб спостерігається відсутність ресурсів для цілепокладання та планування
майбутнього. Захопленість інтернетом призводить до втрати самоконтролю над поведінкою в мережі, а поступово і
зв'язку з реальністю, коли важко стає відділити справжнє життя від подій, що відбуваються в мережі. Адикт втрачає
спрямованість на професійну самореалізацію, не прагне знайти друзів, оскільки занурений в віртуальне спілкування
[2].
В.В. Білоущенко звертає увагу на зміни в емоційно-вольовій сфері особистості, що страждає від інтернетзалежності. Зокрема, в підлітків-адиктів відбувається збільшення рівня тривожності, агресивності, фрустрації,
зниження вольової саморегуляції, рівня стресостійкості, що, в свою чергу, негативно впливає на розвиток
особистості загалом [1].
Такі соціально-психологічні фактори, що впливають на виникнення комп’ютерної залежності, як
педагогічна занедбаність і бездоглядність дітей, виділяв Ю. Вітнюк, який вважає, що основною відмінною рисою
комп’ютерної залежності є те, що вона не містить фізіологічної складової та є суто психологічним явищем. Він
розділяє детермінанти адикції на зовнішні (деструктивний вплив однолітків, гіпоопіка, відсутність системи
психологічної підтримки та позитивного прикладу для наслідування) та внутрішні (самотність, безпорадність,
нерозвинуті рефлексивні здібності, вузька сфера інтересів, переважання мотивації уникнення невдач, песимістичні
установки) [3]. Специфіка сімейних стосунків у родині, де виховується дитина, є значущим фактором, здатним
провокувати появу інтернет-залежності. Схильність до адикції значною мірою проявляється в соціальних сиріт, для
яких занурення у віртуальну реальність є засобом задоволення базових потреб. Такий фактор, як порушення
батьківської функції є особливо значущим при розвитку інтернет-адикції.
На вплив стилю сімейного виховання, як чинника виникнення інтернет-залежності, звертав увагу також
О.В. Шинкаренко, який встановив, що механізмами формування адикції в цьому контексті є потреба у відході від
реальності, прийняття ролі іншого і бажання помсти за завданий раніше біль (у цьому випадку – батькам) у
віртуальній реальності [9].
Вплив перебування в мережі на специфіку побудови підлітками комунікативного процесу досліджувався
Є.А. Підгорною, яка виявила, що під дією інтернет-середовища в особистості змінюються образи мовленнєвої
свідомості. Вона стверджує, що підлітки є найбільш активними дослідниками інтернету, оскільки володіють
високою сенситивністю до впливу інформаційних технологій. При спілкуванні в чатах особистість може
демонструвати комунікативні моделі, що є прийнятими при живому спілкуванні, або ж прагне проявити свою
індивідуальність, використовуючи інші комунікативні моделі. Самоідентифікація користувачів чатів реалізується
через використання при листуванні розмовної мови, різноманітних вкраплень та часто носить деструктивний
характер. Чат відображує ті негативні процеси, що відбуваються в сучасному соціумі, а саме, втрату інтересу до
читання книжок, значну кількість низькопробних журналів, відсутність цензури в ЗМІ. Все це впливає на
особистість підлітка, формуючи деструктивні установки до сприйняття інформаційних ресурсів [8, с. 97].
Досліджувались також особливості формування комунікативних вмінь у контексті віртуального
спілкування молодих людей. Віртуальне спілкування слід розглядати як комунікативну взаємодію суб’єктів, що
здійснюється за допомогою комп’ютера, при чому створюється особлива модель реальності, що характеризується
ефектом присутності в ній особистості. Комунікативні вміння віртуального спілкування вимагають від особистості
певної підготовки, наявності в неї здатності до адекватної оцінки співбесідника, можливість виробити тактику
взаємодії з віртуальним партнером по спілкуванню, інтерпретувати сигнали, що передаються ним. Виділяються такі
моделі віртуального спілкування, як анонімна, самопрезентативна та репрезентативна [8, с. 112].
Вплив кіберпростору на особистість підлітка аналізувала О.З. Кудашкіна, виділяючи при цьому як
позитивний так і негативний його аспект. Вона використовує поняття «кіберсоціалізація», розуміючи його як процес
формування особистості під впливом інформаційного середовища за рахунок засвоєння кіберсоціального досвіду.
При цьому соціальна стійкість розглядається як якість, що перешкоджає формуванню інтернет-залежності та
визначає позитивний вплив кіберсоціалізації на особистість що розвивається [6].
В сучасному соціумі віртуальне середовище стало одним з інститутів соціалізації та виховання особистості,
що залежно від стимулів, які його наповнюють, є значущим фактором розвитку або ж регресу особистості, яка є
користувачем всесвітньої мережі. Соціалізація молоді в умовах трансформації сучасного суспільства багато в чому
залежить від досвіду, якого особистість набуває знаходячись у мережі, оскільки інтернет став невід’ємною частиною
життя практично кожної молодої людини. Інтернет-технології розглядаються в якості ЗМІ, що впливають на процес
соціалізації особистості, формують уявлення про оточуючу дійсність та зумовлюють специфіку сприйняття соціуму
та себе в ньому. Кіберсоціалізація може виступати додатковою сферою соціалізації особистості, сприяючи її
пристосуванню до життя в соціумі, а може, як у випадку інтернет-залежності, виступати альтернативною сферою
прояву соціальної активності, коли особистість обирає перебування в мережі на шкоду побудові взаємодії в
реальному житті.
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Ліщук Ірина Анатоліївна, магістрант
Камінська Ольга Володимирівна, професор
Науковий керівник: Камінська О.В., доктор психологічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Уявлення про рефлексію є одним із найважливіших в обґрунтуванні філософського аналізу знання й
активно розроблялося як в філософії так і в психології. Д.Н. Круглов досліджував основи рефлексивного мислення,
що моделює чи творить поняття та образи, причому моделювання відбувається за наявності вихідного матеріалу.
Свідомість розглядалась ним як джерело рефлексії. Підкреслюючи аналітичний характер рефлексії, він стверджував,
що всі судження і навіть усі порівняння потребують рефлексії. Він заперечував точку зору на свідомість як на
предмет рефлексії, відстоюючи існування двох основних напрямків людського пізнання, що виростають, можливо, з
одного загального, але невідомого нам кореня, а саме: чуттєвості та розуму [3, с. 13]. Дослідник також висловив
думку про неоднорідність рефлексії та підкреслив, що в основі її різновидів лежать різні пізнавальні здібності. У
його роботах рефлексія набула гносеологічної форми і стала розглядатися як форма пізнання.
На ролі рефлексії у становленні особистості наголошував А.Л. Філімонов. Він особливо підкреслює
творчий характер рефлексії, визначає місце рефлексії в загальній картині функціонування і розвитку духу.
Рефлексія, на думку дослідника, необхідна для переходу від дії до поняття. Рефлексія осмислена не лише як
категорія мислення, але і як емоційно-особистісна категорія. Наголошується на процесуальності рефлексії, її
динамічності та можливості виходу за межі безпосереднього сприйняття до загального споглядання [9, с. 7].
Представник філософії прагматизму С.Б. Долгопольський обґрунтував нове розуміння рефлексії як моралі,
як здатності людини до саморегуляції поведінки при опорі на свою індивідуальну шкалу цінностей та інтересів.
Учений бачив у рефлексії інструмент пристосування людини до середовища, засіб досягнення успіху, та
характеризував рефлексію як оцінку основ власних переконань [1, с. 8].
Рефлексія виступає необхідною умовою теоретичного пізнання світу, лише в науковому мисленні
рефлексивний аналіз мисленнєвих засобів стає свідомо застосованим, самостійним способом духовної діяльності,
рефлексія є переходом від безпосереднього до всезагального, джерелом нового знання [7, с. 258].
А.П. Огурцов стверджує, що рефлексивність є однією з найсуттєвіших особливостей людської свідомості,
що виникає на основі відображувальної природи людської психіки. Рефлексія – це мислення про мислення, яке
розглядає саме себе у якості об’єкта. На думку автора, таке мислення виникає тоді, коли має місце відхилення від
зразка, коли людина потрапляє у незвичну, складну ситуацію, що є для неї проблемною, і змушена переглянути,
переосмислити та змінити зразки, схеми, еталони, шаблони свого мислення та діяльності. Таким чином, рефлексія
приводить до зсуву у зразках, сприяє зміні схем мислення та діяльності. Не менш важливим є об’єктивація продуктів
рефлексії, оскільки без неї рефлексія може перетворитися у велику руйнівну силу. Важливою особливістю рефлексії
є те, що вона не лише повертає свідомість до самої себе, але й змушує її перебудовуватися [6].
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Н. Лобковіц [4] та Т. Матяш [5] здійснили аналіз рефлексії і розробили методологію організації мислення у
рамках теорії діяльності. У полі їх уваги утримувалися два аспекти рефлексії: розуміння рефлексії як процесу та
особливої структури діяльності; визначення рефлексії як принципу розгортання схем діяльності. Принциповим для
науковців стало трактування рефлексії через категорії «зміна позиції» та «рефлексивний вихід». При пошуку нової
норми може бути декілька варіантів дій. Якщо індивід знаходить її при зверненні до вже відомих зразків культури,
то він здійснює акт відтворення, а це не веде ні до розвитку культури, ні до розвитку самого індивіда. Інший тип
виходу заснований на творчому пошуку, що сприяє розвитку самого суб’єкта і культури у цілому. Отже, людина, яка
рефлексує, звернена до культури, здатна на перетворювальну діяльність, на саморозвиток. Вона змінюється
внутрішньо, змінюється її ставлення до оточуючого середовища, її діяльність, а відтак, і саме середовище.
На думку Г.П. Щедровицького, функція рефлексії полягає в тому, щоб побудувати нову діяльність,
виділити в ній певні нові утворення, що могли б слугувати засобами побудови нових процесів діяльності [10].
Психологічний зміст рефлексії відображає багатий спектр ознак і властивостей, що свідчить про важливість та
унікальність місця і ролі рефлексії у структурі особистості людини. Рефлексивні процеси виділяються практично в
усіх сферах психологічної дійсності, складаються традиції дослідження рефлексивних процесів в окремих галузях
психології. Для розкриття психологічного змісту різних феноменів рефлексія розглядається у рамках підходів
дослідження свідомості, мислення, творчості, спілкування, особистості. Виділення зазначених сфер існування
рефлексивних процесів в значній мірі є умовним.
У психологічній реальності буття людини її мислення не ізольоване від особистісних особливостей.
Навпаки, як показують результати експериментальних досліджень, продуктивність мислення значною мірою
залежить від реалізації особистісної позиції суб’єкта мислення, від глибини його «особистісних смислів», залучених
до вирішення проблеми. Рефлексія як психолого-педагогічна категорія має певну структуру, що дозволяє оцінити
емоційний стан особистості, відновити логіку подій під час певного процесу, зробити аналіз тих труднощів, які
виникли у певній ситуації, а також зафіксувати отримані результати як індивідуально, так і в групі [2].
Рефлексивна свідомість проявляється в осмисленні і переживанні людиною як окремої дії, вчинку, так і
смислу буття. Виникнення у людини здатності до рефлексії свідчить про високий рівень її самосвідомості,
готовність не тільки до пізнання самого себе, корекції своєї поведінки, способу життя. Рефлексія виявляється тоді,
коли особистість подумки виділяє себе із сфери буття, життєвої ситуації і оцінює в співвідношенні з моральними
еталонами. В результаті вона може змінюватися, переоцінюючи минуле задля майбутнього, вступати в діалог з
собою, уявним співбесідником. В психології підкреслюється ідея діалогічної природи, процесу аналізу особистістю
себе. Кожен може захищати, або засуджувати себе в полеміці, дискусії з собою або уявним співрозмовником, що
сприяє зіставленню різних точок зору, пошуку істини.
В процесі розвитку людини рефлексивна свідомість виступає на різних рівнях і в різних формах. Як
властивість індивіда рефлексивність є здатністю відображати не лише свій образ «Я», а й усвідомлювати сутність
своєї взаємодії з іншими людьми. В сфері саме міжособистісних взаємин рефлексія виступає важливим
компонентом моральності поведінки індивіда [7].
Рефлексія розуму, сумління, часто відстає від актів вибору. Акт, дія вибору обумовлюється рішенням волі,
післядія – рефлексією, самооцінкою правильності вибору рішення. По суті, самооцінка в цьому випадку виступає як
рефлексивне ставлення людини до себе, коли її «Я» одночасно є і суб´єктом і об´єктом самоаналізу. В рефлексії
виявляється боротьба мотивів, моральність особистості. Чим глибша у людини рефлексія, тим важче для неї
розв´язання конфліктів. Здатність до рефлексії об´єднує функції поведінки та управління людини своїми вчинками.
Рефлексія – усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші індивіди або спільноти; вид
пізнання, у процесі якого суб'єкт стає об'єктом свого спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану [8].
Цей важливий аспект соціального пізнання означає і пізнання іншого через з'ясування думок про суб'єкта, і
пізнання суб'єктом себе через з'ясування думок інших людей про нього. І чим ширше коло спілкування, чим більше
різних уявлень про те, як людина сприймається іншими, тим більше вона знає про себе й людей, що її оточують.
Рефлексія засвідчує перехід від повного включення самосвідомості в діяльність до формування нового ставлення
суб'єкта не лише до діяльності, а й до себе в цій діяльності. Основу рефлексії становлять такі базові процеси
психіки: центрування (переоцінювання елементів, на яких фіксується погляд); децентрування (механізм розвитку
пізнавальних процесів особистості, який функціонує на основі здатності відтворювати точку зору іншої людини);
проекція (процес і результат осягнення і породження значень, який полягає у свідомому чи несвідомому перенесенні
суб'єктом власних властивостей, станів на зовнішні об'єкти та ін.) [9, с. 102].
Рефлексія передбачає не тільки знання суб'єкта про себе та свою діяльність, а й уявлення про те, як він і
його діяльність сприймаються іншими. Як новоутворення психіки, вона з'являється на певному етапі
онтогенетичного розвитку. Дозрівання механізмів рефлексії стимулює самоаналіз, формування волі, становлення
особистісної зрілості.
Існує три варіанти співвідношення понять «рефлексивність» та «рефлексія». У першому, найбільш
історично ранньому, вони тотожні, використовуються як слова синоніми, взаємозамінні поняття. У другому –
рефлексія більш широке поняття ніж рефлексивність, а рефлексивність виступає лише модусом рефлексії. У
третьому – рефлексивність більш широке поняття, вона розглядається як загальна здатність системи спрямовувати
власну активність на саму себе [6].
Спроба визначення поняття рефлексивності належить А.В. Карпову. Він стверджує, що рефлексивність – це
властивість, а рефлексія – процес. У такому разі рефлексивність є здатністю до рефлексії. Рефлексія – це конкретний
прояв рефлексивності на рівні психічного процесу. Рефлексія може проявлятись у одній ситуації, а в іншій не
проявлятись, вона дискретна, парціальна. На відміну від рефлексії рефлексивність є загальнолюдською здатністю,
але у різних люлей вона має різну міру вираженості. Отже, якщо рефлексія – процес самопізнання, то
рефлексивність – сама можливість існування цього процесу [2].
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІНІМІЗАЦІЇ АГРЕСИВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У
СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР
Панасюк В. М., здобувач ступеня PhD
Рівненський державний гуманітарний університет
Трансформаційні процеси глобалізації та стрімкий розвиток інформаційних технологій у суспільстві формують
значні зміни як у суспільній, так й у індивідуальній свідомості, які у свою чергу, зумовлюють появу різноманітних
проявів особистісної активності, зокрема різні форми особистісних деструкцій.
Соціокультурна ситуація, сутність якої породжується специфікою досить тривалої транзитивності сучасного
суспільства, яка характеризується відкритістю соціуму, утвореною процесами глобалізації, істотним ослабленням
впливу соціальних інститутів, покликаних забезпечувати спадкоємність поколінь, наслідками «культурного шоку»,
зростаючим рівнем розбіжності інтересів і соціального становища різних соціальних груп – сформувала умови для
практично соціально некерованого процесу субкультурної диференціації.
Несприятливі процеси призводять до аномії, тобто дезінтеграції цінностей, соціальної дезорганізації і
виникнення різного роду девіацій, що пояснює зростання злочинності в період соціальних та економічних змін як
результат зіткнення груп з різним статусом, різними життєвими нормами і ціннісними критеріями. Особливо наочно
це явище проявляється у підлітків і юнаків, що не володіють стійкістю поглядів, переконань і моральних позицій.
Внаслідок цього формується деформація світогляду, і як наслідок зміна морально-ціннісних установок особистоті.
В. Павелків зазначає, що агресивна поведінка молодого покоління має свою специфічну природу і
розглядається як результат соціопатогенезу, що формується під впливом різних цілеспрямованих, організованих і
стихійних, неорганізованих дій на особу юнаків. При цьому, велику роль серед причин, які обумовлюють різні
відхилення, грають соціально-психологічні, психолого-педагогічні та психобіологічні чинники, знання яких
необхідне для ефективної виховної профілактичної діяльності [5, с. 298].
На сучасному етапі, коли загострюються не лише загальносоціальні, але й специфічні молодіжні проблеми,
відбувається зміна традиційних моделей соціалізації, актуалізується пошук нових ефективних способів
соціалізуючого і адаптаційного впливу.
Провідними методами психологічної інтервенції (подолання, корекція, реабілітація) є психотерапія,
психологічне консультування, психологічний тренінг, організація терапевтичного середовища. Найбільш
популярною формою психологічної роботи з особистістю є консультування в поєднанні з психотерапією. Корекція
агресивної поведінки підлітків носить комплексний характер і передбачає роботу не тільки з підлітком, але і з його
референтним оточенням: сім'я, однолітки, педагоги.
Аналіз наукової літератури дозволяє виділити кілька напрямків корекційної роботи з агресивними підлітками:
індивідуальна психокорекція та психотерапія; групова робота; поведінкова терапія; сімейна терапія [2; 3; 6]. На
практиці найчастіше використовується поєднання всіх напрямків, що дозволяє досягти максимального ефекту.
Корекція агресивних проявів підлітка має бути спрямована на формування конструктивних способів взаємодії з
оточуючими, навичок саморегуляції своєї поведінки, навчання контролю і управління гнівом, розвиток емпатії.
При організації тренінгової роботи з підлітками психологу необхідно спонукати їх до прояву відносин,
установок поведінки, емоційних реакцій, обговорення та аналізу запропонованих ситуацій. Ефективність проведеної
роботи залежить також від створення в групі умов для повного розкриття підлітками своїх проблем і емоцій в
атмосфері взаємного прийняття, безпеки, підтримки і захисту [4].
У підлітковому і юнацькому віці найкращі результати виявляються при груповій особистісно-орієнтованій
роботі. Пізнання підлітком себе відбувається в ході групової роботи через співвіднесення себе з іншими, сприйняття
себе іншими (за допомогою зворотного зв'язку), через результати власної діяльності та сприйняття свого
зовнішнього вигляду і внутрішніх переживань.
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Як показує практика одним з найбільш ефективних методів психопрофілактики і психокорекції агресивної
поведінки підлітків є методи арт-терапії, яка створює унікальні умови для ефективної роботи з підлітками, мобілізує
творчий потенціал і внутрішні механізми саморегуляції підлітків.
Тілесно-орієнтована терапія трактується як психологічний засіб корекції, що включає фізичний параметр в
досвід роботи щодо корекції агресивної поведінки підлітків і є природним доповненням арт-терапії. Тілесна терапія
являє собою рівень цілеспрямованої корекційної роботи, на якому відбувається формування саморегуляції на
психофізичному рівні, а також зняття емоційної та м'язової напруги. Зміна емоцій та звичного характеру переживань
формує зміни в рухах, пластиці, поставі, у зв'язку з чим змінюється ставлення підлітка до себе і свого тіла. З іншого
боку, вплив на рухи, зміна звичної пластики викликають зміни в почуттях і емоціях підлітків [1].
Соціально-психологічна модель корекції негативних психічних станів особистості підлітка має відображає
цілісну структуру сучасних наукових підходів, напрямків, принципів і форм роботи зі зміни соціально-психологічної
ситуації розвитку підлітків та зниження проявів особистісних негативних факторів емоційної сфери підлітка.
Психологічна профілактика та корекція агресивної поведінки підлітків повинна мати комплексний, системний
характер і враховувати основні характерологічні особливості агресивних підлітків: відсутність контролю над своїми
емоціями; обмежений набір поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях; відсутність емпатії, рівень тривожності,
диференційованість і адекватність самооцінки.
Ефективним способом корекції агресивної поведінки підлітків є здійснення комплексного підходу в рамках
спеціально розробленої програми з розвитку навичок конструктивного управління агресією з використанням
поєднання різноманітних способів і методів психологічної профілактики та психокорекції за участю не тільки
підлітків, а й дорослих, безпосередньо взаємодіючих з ними.
Проведене дослідження підкреслює необхідність подальшої роботи, спрямованої на вдосконалення
професійної психологічної профілактики та допомоги підростаючому поколінню у виробленні максимально
адаптивних і конструктивних способів взаємодії, що забезпечують особистісний розвиток молодого покоління.
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Молодий природодослідник
ЕХІНОКОКОЗ ЛЮДЕЙ НА РІВНЕНЩИННІ
Берестень О. Ю., здобувач вищої освіти
Воловик Г.П., к. в. н., доцент кафедри біології, медичної фізіології та онкології
Рівненський державний гуманітарний університет
Ехінококоз – зооноз, пероральний біогельмінтоз, що спричиняється личинковою стадією цестоди
Echinococcus granulosus і характеризується утворенням кіст у різних органах, переважно у печінці і легенях.
Перші згадки про «пухлини, що містять воду», які виявляються іноді у великої рогатої худоби, овець, свиней,
зустрічаються у працях Гіппократа, Rudolphi, котрий у 1801 році виділив із тонкої кишки собаки статевозрілого
гельмінта, запропонував назвати його «Taenia echinococcus» (щетинковий, або їжаковий черв’як). Він же уводить
термін «ехінококоз». Уперше кістозну форму гельмінта в людини описав Bremser (1821). У 1860 р. Є. Островський
установив і описав біологічний цикл паразита за участю різних тварин [1, с. 782].
Збудник має вигляд міхура завбільшки від горошини до голови новонародженої дитини, заповненого світложовтою рідиною, що слабко опалесціює. Вона є продуктом крові хазяїна і відіграє роль захисного й живильного
середовища для сколексів. Стінка міхура має дві оболонки: зовнішню — кутикулярну, молочно-білого кольору, іноді
з жовтуватим відтінком, і внутрішню — гермінативну (зародкову), на поверхні якої відроджуються виводкові
капсули, а в них — зародкові сколекси й вторинні (дочірні) міхурі. Виводкові капсули, а також окремі сколекси
відриваються від внутрішньої оболонки і вільно плавають у порожнині материнського міхура або скупчуються у
великій кількості на його дні, утворюючи гідатидозний пісок [2, c. 62].
Розвиток ехінококозу відбувається зі зміною двох хазяїнів.
В статевозрілій стадії E. granulosus паразитує в тонкій кишці м’ясоїдних тварин (собаки, вовка, шакала, рисі),
які є остаточними (дефінітивними) господарями паразита.
Личинкова (пухирчаста) стадія паразита – ларвоциста (ехінококова кіста) – вегетує в тканинах людини,
великої і малої домашньої худоби, які є проміжними господарями [3, с. 165]
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Джерелом поширення ехінококозу є приотарні й безпритульні собаки. Дефінітивні й проміжні хазяї
заражаються навесні та восени, оскільки в цей період спостерігаються загибель та масові забої тварин, а яйця і
личинки гельмінта, завдяки сприятливим умовам зовнішнього середовища, здатні до виживання. Поширенню інвазії
в окремих господарствах, населених пунктах сприяють незадовільні ветеринарно-санітарні умови, відсутність боєнь
для централізованого забою тварин і несвоєчасна утилізація уражених органів. Молодняк заражається частіше й
інтенсивніше, ніж дорослі тварини. В організмі заражених тварин ехінококові міхурі зберігають життєздатність
роками [2, c. 63].
Хвора людина для оточуючих небезпеки не становить, будучи свого роду біологічним тупиком.
Зараження людини відбувається внаслідок уживання в їжу овочів, ягід, забруднених виділеннями хижаків,
що містять яйця гельмінта. Яйця можуть бути і на шерсті інвазованих собак, тому після спілкування з ними слід
завжди мити руки, щоб уникнути зараження. На продукти харчування яйця можуть заноситися мухами [1, c. 784]
Для того щоб запобігти поширенню збудника ехінококозу необхідно дотримуватись таких правил
профілактики:
Особиста: дотримання правил особистої гігієни, миття овочів, кип’ятіння води, профілактична
дегельмінтизація домашніх собак двічі на рік;
Громадська: знищення уражених ехінококозом внутрішніх органів забитих тварин, відлов бродячих собак,
санітарно – просвітня робота [4, с. 62]
За даними паразитологічного моніторингу в Україні, протягом життя практично кожна людина переносить
якесь паразитарне захворювання.
Дана тема є актуальною, адже ехінококоз є поширеним захворюванням, а аналізу виявлення ехінококозу на
Рівненщинні за останні роки ми не знайшли. Тому постало питання провести таку роботу.
Мета роботи полягала у дослідженні епідемічної ситуації з ехінококозу на Рівненщинні з 2012 по 2016 рр.
серед людей.
Об‘єктом дослідження є населення різних вікових груп, що проживає на території Рівненської області.
Предметом дослідження: Echinococcus granulosus та захворювання що він викликає.
Матеріали та методи досліджень: використовувалися матеріали за формами статистичної звітності та
математичний метод обробки даних.
Результати досліджень та їх обговорення. Проведений аналіз показав, що впродовж 2012 – 2016 рр.
збудником ларвального ехінококозу на Рівненщинні було інвазовано 59 людей, з них: 3 – дітей, 56 – дорослих.
Рівень інвазованості людей в Рівненській області за період 2012 – 2016 рр. склав від 7 до 17 випадків на рік, а
в Україні від 79 до 116 випадків.(рис.1)
У 2013 р. зареєстрований найбільший спалах інфекції у м. Рівне та в Рівненській обл.. У м. Рівне – 4 випадки;
у Рівненській обл. – 17 випадків, з них: 3 – дітей, 14 – дорослих.
Ехінококоз є доволі поширений по всій Україні (рис.1.), але спостерігаючи за його динамікою, можна
зробити висновок про спадання даного захворювання. Щодо Рівненщини, то тут епідеміологічна ситуація є досить
нестабільною і тенденції спадання захворювання не спостерігається, а спостерігається тільки коливання чисельності
інвазованих людей.

Рис. 1. Інвазованість людей збудником ехінококозу.
За період 2012 – 2016 років збудник ларвального ехінококозу реєструвався у всіх районах Рівненської
області. Найбільш небезпечними місцями поширення і зараження збудником є м. Рівне, Рівненський і
Здолбунівський райони.
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Рис. 2. Ступінь інвазованості людей збудником ехінококозу у Рівненській обл. за 2012 – 2016 роки.
Причинами виникнення даної хвороби є:

Діагностика собак яка проводиться частково і нерегулярно;

Подвірний забій свиней при якому не проводиться ветеринарно – санітарна експертиза, що сприяє
захворюванню собак;

Неправильна чи несвоєчасна утилізація уражених органів;

Необізнаність населення про дане захворювання і через те недотримання правил профілактики
ехінококозу.
Висновки.
1. Епідеміологічна ситуація з ларвального ехінококозу в Україні і в Рівненській обл. є нестабільною.
Інвазія поширена по всій території країни та області.
2. Найвищий рівень інвазованості людей реєструється у м. Рівне, Здолбунівському та Рівненському
районах.
3. Для того щоб запобігти поширенню даних інвазій необхідно покращити особисті і громадські заходи
профілактики.

1.
2.
3.
4.
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Бондар А.В., здобувач вищої освіти
Квартенко О.М., кандидат технічних наук, доцент
Присяжнюк І.М., кандидат технічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

Природнє забруднення охопило всю поверхневу гідросферу і проникає все глибше в підземну гідросферу
якісно виснажуючи ресурси екологічно чистих прісних вод. На сучасному етапі розвитку України держава має один
з найменших у Європі показників питомого водозабезпечення, тому актуальним є питання про створення нових
очисних споруд і розробки нових методів очищення.[1]
Більшість регіонів України зустрічаються із проблемою перевищення вмісту сполук заліза у підземних
водах. Це робить воду непридатною для споживання.[3] Великий вміст заліза спричиняє захворювання печінки,
збільшує ризик інфарктів, негативно впливає на репродуктивну функцію людини.
На сьогоднішній день існує кілька методів знезалізнення підземних вод. Їх можна розділити на групи:
1. Реагентні;
2. Каталітичні;
3. Іонообмінні;
4. Біохімічні.
Вибір методу знезалізнення води є достатньо складною задачою, при якому необхідно враховувати кількість
заліза та його форми, фізико-хімічні показники.
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Кожний із них має свої переваги й недоліки, але всі вони (за винятком іонообмінного) ґрунтуються на
окислювання 𝐹𝑒 2+ до 𝐹𝑒 3+ , при чому відбувається перехід заліза в нерозчинну форму, яка затримується на
фільтрах.
Зараз існують такі способи очищення води від дрібнодисперсного (двовалентного) заліза як іонний обмін,
зворотний осмос та метод окислення.[2]
Очищення з допомогою іонного обміну заснована на застосуванні катіонообмінної смоли, функція якої
полягає в заміщенні Fe натрієм. За схожим принципом у спеціальних фільтрах для пом’якшення води магній заміщує
кальцій. Однак про високу ефективність даного методу можна говорити, тільки якщо у воді заліза міститься не
більше 2 мг/л.[5]
Окислення Fe, його перехід з двовалентного стану в тривалентне (грубодисперсное) також негативно
позначається на роботі смоли метод іонного обміну, так як залізо у вигляді грубодисперсной суспензії закупорює
пори смоли, ускладнює процес обміну іонів. Виправити ситуацію і забезпечити нормальні умови для протікання
іонного обміну може рН води нижче 7, в цьому випадку кисле середовище значно уповільнює окислення Fe.
Уповільнює, але не скасовує, тому якщо ви вирішили очищати воду за допомогою іонного обміну – не забувайте
періодично міняти картриджі у фільтрах.[3]
Метод очищення із застосуванням фільтрів зворотного осмосу по праву може бути названий найбільш
ефективним способом. Фільтр зворотний осмос порівняно з іонним обміном володіє багатьма перевагами. По-перше,
мембрани зворотного осмосу набагато вже іонів Fe, що забезпечує затримку більшої кількості частинок металу. Подруге, перевагою зворотного осмосу є те, що залізо, вилучене з води, не збирається в мембрані фільтра – для нього
виділено дренаж. Тому фільтри зворотного осмосу значно рідше стикаються з проблемою закупорювання пір.
Оптимальний вміст заліза у воді, з яким може впоратися фільтр зворотного осмосу – 10-20 мг/л, але це за
умови, що рН дорівнює 7. Якщо показник рН нижче, зворотний осмос впорається і з великим об’ємом розчиненого у
воді Fe.
Фільтри зворотного осмосу досить просто влаштовані, однак очищають воду на високому рівні.[5]
Метод окислення передбачає те, що фільтрація води, що містить двовалентне (дрібнодисперсне) залізо,
здійснюється через застосування тих чи інших способів окислення. Це спосіб був винайдений одним з перших.
Технологія пристрою Greensand – найраніша по виникненню. У технології Greensand вода очищається за допомогою
марганцівки, або перманганату калію. При зіткненні з фільтром Greensand відбувається окислення міститься у воді
двовалентного заліза, після чого вона легко фільтрується. На етапі зворотного промивання фільтр очищається від
відходів.[3]
Отже, на сьогоднішній день відома велика кількість методів для очищення води від заліза. Як показано
вище, деякі з них є ненадійними, або ж складними в користуванні.
Внаслідок всебічного вивчення процесу біохімічного окиснення сполук заліза розглянуто кінетичну
модель, до складу якої входять шість взаємопов’язаних диференціальних рівнянь, які розв’язуються числовими
методами.[6]
𝜎В𝑡 = 𝑊(𝑥, 𝑡)𝐵 − 𝑣(𝑥) ∙ 𝐵(𝑥) − 𝛾(𝑥, 𝑡)𝐻(𝑥, 𝑡) − 𝜒В,
(1)
𝑈𝑡 = 𝑊(𝑥, 𝑡)𝑈 + 𝛾(𝑥, 𝑡)𝐻(𝑥, 𝑡) − 𝜒𝑈,
(2)
𝜎𝐶𝑡 = −𝑣(𝑥) ∙ 𝐶𝑥 − 𝛼1 𝑊(𝑥, 𝑡)𝐵 − 𝛼2 𝑊(𝑥, 𝑡)𝑈 ,
(3)
𝜎𝐹𝑡 = −𝑣(𝑥) ∙ 𝐹𝑥 − 𝛽1 𝑊(𝑥, 𝑡)𝐵 − 𝛽2 𝑊(𝑥, 𝑡)𝑈 ,
(4)
𝜎𝑆𝑡 = −𝑣(𝑥) ∙ 𝑆𝑥 − 𝑘1 𝑆 + 𝑘2 𝑀 + 𝜂1 𝑊(𝑥, 𝑡)𝐵,
(5)
𝑀𝑡 = 𝑘1 𝑆 − 𝑘2 𝑀+𝜂2 𝑊(𝑥, 𝑡)𝑈,
(6)
𝐵(𝑥, 𝑡), якщо 𝐵(𝑥, 𝑡) < 𝐵∗∗ − 𝑈(𝑥, 𝑡),
𝐻(𝑥, 𝑡) = { ∗
𝐵∗ − 𝑈(𝑥, 𝑡), якщо 𝐵(𝑥, 𝑡) ≥ 𝐵∗∗ − 𝑈(𝑥, 𝑡).

(7)

Перша складова рівняння (1) W– швидкість росту мікроорганізмів згідно рівняння Моно:
𝑊(𝑥, 𝑡) =

𝜇𝑚𝑎𝑥 𝐹∙𝐶
(𝐹+𝐾𝐹 )(𝐶+𝐾𝐶 )

,

(8)

де 𝜇𝑚𝑎𝑥 – максимальна питома швидкість росту мікроорганізмів, год-1;
F – концентрація двовалентного заліза у вихідній воді, мг/дм3;
С – концентрація додаткового джерела неорганічного вуглецю, мг/дм3;
𝐾𝐹 , 𝐾𝐶 – константи насичення.
Інші складові рівняння:
B – середня величина біомаси залізобактерій в одиниці об’єму вихідної води, яка проходить через біореактор
мг/дм3;
v – швидкість потоку в біореакторі, м/год;
γ – функція швидкості іммобілізації залізобактерій на матриксні структури та первинну стаціонарну оболонку
контактного завантаження;
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функція 𝐻(𝑥, 𝑡)встановлює зв'язок між концентраціями B(x,t) та U(x,t) (зокрема залежність між кількостями
вилучених із рідини та іммобілізованих на матриксних структурах бактерій);
χ- кількість відмерлих бактерій, кл/мл.
Складова U рівняння (2) – середня величина біомаси залізобактерій іммобілізованих на поверхні первинної
стаціонарної оболонки контактного завантаження та матриксних структур міжпорового простору, мг/дм3 .
Складові рівняння (3):
𝛼1 , 𝛼2 - коефіцієнти масової частки неорганічного вуглецю, необхідного для побудови 1 г клітинної біомаси.
Складові рівняння (4):
𝛽1 , 𝛽2 - коефіцієнти масової частки іонів 𝐹𝑒 2+ , необхідних для побудови 1 г клітинної біомаси;
Складові рівняння (5):
𝜂1 – масова частка 𝐹𝑒 3+ , у вигляді біомінералів (γFeOOH), яка утворюється при побудові 1 г біомаси.
Складова умови (7):
𝐵∗∗ – граничне число залізобактерій в матриксних структурах біореактора.
Отримані результати призводять до ефективної роботи біореактора знезалізнення води
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РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ТА ФАКТОРИ ЇХ ПІДТРИМАННЯ В СУЧАСНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗАХ
Демчук В.В, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Ґрунт являє собою природно-історичне, органо-мінеральне тіло, що сформувалось шляхом поєднання та
взаємодії геологічних процесів з біологічними. Основна властивість ґрунту – родючість. Поліпшення культурного
стану ґрунту – одна з найважливіших умов підвищення родючості.
Під родючістю розуміють здатність ґрунту забезпечувати рослини всіма необхідними умовами росту і
розвитку.
Умови родючості забезпечують найкраще надходження та використання рослинами елементів родючості. До
умов родючості ґрунту належать його фізичні, фізико-хімічні. біологічні та інші властивості.
Питання про родючість ґрунтів має давню історію. Люди на світанку землеробства помітили, що врожай
залежить від властивостей ґрунту. Видатний діяч Стародавнього Риму Колумелла в досить образній формі доводив,
що земля - "це діва, завжди юна і красива, завжди свіжа і молода, завжди здатна бути родючою, якщо тільки зумієш
лілеяти її молодість, зберігати і підтримувати її ніжне грайливе життя".
Сучасне природознавство розглядає родючість ґрунту як функцію ґрунтотворного процесу, визначаючи її
як здатність ґрунту до одночасного забезпечення рослин умовами їх нормального росту і розвитку, основна роль
серед яких належить гумусу, наявності та співвідношенню доступних форм елементів мінерального живлення,
водному, повітряному та температурному режимам, мікробіологічній активності та ін. [5, с. 19].
Лише з урахуванням усієї сукупності факторів можна підвищувати врожай. Дія на один із факторів родючості
на певному етапі призводить до зниження прибавки врожаю. Дослід, проведений у Німеччині дослідником Вольні,
врахував вплив на рослини трьох факторів – світла, води і живлення, одночасне збільшення яких забезпечувало
стабільну прибавку врожаю.
На підставі численних наукових даних академік В.Р. Вільямс зробив важливий висновок: щоб підвищити
родючість ґрунту, необхідно одночасно подіяти на всі фактори життя і росту рослин.
Окультурення – процес зміни важливих природних властивостей ґрунту в сприятливому напрямі шляхом
застосування науково обґрунтованих заходів впливу на ґрунт (внесення добрив, вапнування і гіпсування, меліорація,
обробіток ґрунту, боротьба з бур’янами та поліпшення фітосанітарного стану) [3, с. 4].
Для окультурення ґрунтів використовують біологічні, хімічні і фізичні методи [8, с. 174].
Біологічний метод забезпечує регулювання синтезу і розкладу органічної речовини в ґрунті як рослинного,
тваринного, так і мікробіологічного походження. Значення органічної речовини – головного показника родючості
ґрунту – дуже велике. Від її кількості та якісної характеристики залежать як агрохімічні, так і агрофізичні
властивості, водно-повітряний, тепловий і поживний режими, а також мікробіологічна активність.
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У ґрунті органічна речовина перебуває в різних формах: у живих організмах, що населяють ґрунт; у рештках
рослин, тварин, мікроорганізмів та внесених у ґрунт органічних добривах; у продуктах життєдіяльності живих
організмів; у ґрунтовому розчині.
Хімічний метод передбачає внесення в ґрунт мінеральних добрив, вапна та гіпсу для поповнення запасів
доступних для рослин поживних речовин і усунення несприятливих хімічних властивостей ґрунту та ґрунтового
розчину.
Фізичний метод полягає у фізико-хімічному впливі на ґрунт. Це застосування відповідних заходів і систем
обробітку ґрунту, поліпшення ґрунтової структури, водного, повітряного та теплового режимів ґрунту. Ці заходи
можуть позитивно впливати на ґрунт лише за умови їх науково обґрунтованого поєднання.
Розрізняють три види родючості ґрунту: природну, штучну та ефективну.
Природна родючість утворюється і змінюється під впливом природних процесів ґрунтоутворення без
антропогенного впливу на цей процес. Ця потенційна родючість зумовлюється гранулометричним складом ґрунту,
фізико-хімічними властивостями, кількістю та якістю гумусу, реакцією розчину та іншими показниками.
Штучна родючість створюється в процесі використання землі як основного засобу сільськогосподарського
виробництва, а ефективна – сукупністю природної і штучної родючості. Остання визначає кількість і якість урожаю і
залежить від комплексу агротехнічних та соціальних заходів.
Родючий ґрунт повинен відповідати насамперед таким вимогам: містити достатню кількість доступних
поживних речовин і води та забезпечувати оптимальний повітряний і тепловий режими ґрунту; бути достатньо
захищеним від ерозії, мати сприятливий фітосанітарний стан.
Родючість ґрунту є такою властивістю, яка здатна до відтворення і в природних умовах, і при
сільськогосподарському використанні ґрунту.
Відтворення родючості може бути розширеним, простим і неповним.
Розширене відтворення родючості можливе виключно за умови дотримання основних законів землеробства
та науково обґрунтованої системи господарювання, з переважаючим використанням для окультурення грунтів
біологічних методів.
Просте відтворення родючості передбачає використання комплексу заходів, спрямованих на безумовне
підтримання основних показників та властивостей ґрунту (вміст гумусу, показник кислотності, наявність
легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, недопущення зростання забур’яненості, тощо).
Неповне відтворення родючості ґрунтів веде до зниження рівня їх потенційної родючості, виснаження через
недотримання сівозміни чи надмірне застосування хімічних засобів розвитку ерозійних процесів, а в багатьох
випадках – спричинює деградацію.
Проблема деградації ґрунтів на загальному фоні зростаючої загрози глобальної екологічної кризи в останні
десятиріччя посідає провідне місце в світі. Важливість її визначається тим, що не можна зберегти рослинний покрив,
тваринний світ, чисту воду і повітря без збереження родючості ґрунтового покриву та подолання процесів деградації
ґрунтів, які унеможливлюють нормальне функціонування біосфери і екологічного благополуччя людей [1, с.27; 2,
с.5].
Деградація ґрунту – поступове погіршення властивостей ґрунту, викликане зміною умов ґрунтоутворення
внаслідок природних чинників або нераціональної антропогенної діяльності, що супроводжується зменшенням
вмісту поживних речовин, руйнуванням структури та зниженням родючості ґрунтового покриву [4, с. 3].
За даними Міжнародного наукового проекту “Глобальна оцінка деградації ґрунтів (1990 рік), процеси різних
видів деградації ґрунтів охоплюють біля 2 млрд. га, із них 55,6% за рахунок водної ерозії, 27,9% – вітрової, 12,2% –
хімічних факторів деградації (засолення, забруднення, виснаження та елементи живлення), 4,2% – фізичного
ущільнення та підтоплення [7, с. 5].
За історичний період людство втратило близько 2 млрд. га родючих ґрунтів, перетворили їх у пустелі та
непридатні для землеробства простори, так звані “бедленди”. Це більше, ніж уся площа сучасного світового
землеробства, яка складає приблизно 1,5 млрд. га [4, с. 13].
Тривожна ситуація склалась в інтенсивності прояву деградаційних процесів в ряді країн Європи – Україні,
Польщі, Болгарії, Румунії, Молдові. Із збільшенням антропогенних навантажень в 60-80-их роках минулого століття
порушилися збалансовані природно-екологічні зв’язки, прогресують деградаційні процеси (ерозія, зсуви,
кислотність, заболоченість, засолення, забруднення ґрунтів). Все це викликає гостру потребу систематичних
цілеспрямованих досліджень, в розробці системи заходів по їх запобіганню, конструюванню екологічно стійких
агроекосистем. На думку багатьох учених, охорона земель від деградаційних процесів є однією з актуальних
проблем [6, с. 15; 9, с. 3-5].
На основі узагальнення опублікованих і фондових матеріалів, експериментальних даних встановлені основні
чинники деградації земель, які об’єднуються в дві основні групи: природні і антропогенні. До природних належать:
площинна і лінійна ерозія, вітрова ерозія, зсуви, сельові потоки, осипи, суфозійні процеси, карст, землетруси,
вулкани, засолення, заболочення, кислотність, перезволоження. Основними антропогенними чинниками є:
отрутохімікати, пестициди, радіонукліди, стічні води, спрацьовані торфовища, засміченість, забур’яненість,
дегуміфікація, агротехнічна ерозія, іригаційна ерозія та інші [1, с. 27].

Наука, освіта, суспільство очима молодих

221

Родючість ґрунту зумовлюється дією як природних, так і антропогенних факторів. За умов низької культури
землеробства родючість ґрунту визначається в основному природними факторами, складом і властивостями самого
ґрунту. Із зростанням культури землеробства рівень ґрунтової родючості стає все більш залежним від
антропогенного фактора. Однак ці фактори родючості пов'язані між собою, і тільки врахування всієї їх сукупності
дає можливість підвищувати врожай [10, с. 114].
Для ефективного окультурювання ґрунтів і підвищення їхньої родючості необхідно застосувати комплекс
заходів, які повинні бути узгодженні з особливостями кожного ґрунту і кожного поля. Головне – усунути негативну
дію факторів, які лімітують родючість ґрунту. Так, для підзолистого типу ґрунту основними заходами є вапнування,
внесення органічних добрив, травосіяння, сидерація; для чорноземів –- заходи щодо накопичення і збереження
ґрунтової вологи та захисту їх від ерозійних процесів; для каштанових солонцюватих – гіпсування і
вологонакопичення; для перезволожених – осушення; для торфових – підвищення ущільненості тощо.
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СКЛАДАННЯ ОРНІТОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ БІЛОКРИНИЦЬКИМ
ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИМ ЗАКАЗНИКОМ
Дунайчик А.В., здобувач вищої освіти
Сяська І.О., кандидат пед. наук, доц. кафедри біології, онкології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет
Національний природний парк «Кременецькі гори» створено в межах Кременецького фізико-географічного
району Середньоподільської області Західно-Української фізико-географічної провінції лісостепової зони
(охоплюється фрагмент Кременецького кряжу між долинами рік Іква та Вілія у межах Кременецького і Шумського
районів Тернопільської області). З півночі Кременецькі гори обмежовуються уступом Кременецького кряжу та
сільськогосподарськими угіддями, із заходу верхів'ями річки Ікви, із південного сходу і півдня заболоченою
долиною р. Вілія та невеличкою балкою Колосова, через яку вони поступово переходять у хвилясту рівнину
північного Поділля.
Білокриницький заказник – загальнозоологічний заказник місцевого значення. Розташований між с.
Фещуки та м. Кременець, у кв. 24-30, 40 Білокриницького лісництва державного підприємства «Кременецьке лісове
господарство», у межах урочища «Білокриниця» . [2, с 24].
Для встановлення різноманіття орнітофауни Білокриницького загальнозоологічного заказника, нами було
складено маршрут для спостереження за орнітофауною, дата початку маршруту 11.08.2017р. Тривалість
спостереження 3 дні.
План складання орнітологічного маршруту.
1. Загальна протяжність маршруту 5000 м. Розташований в Білокриницькому природоохоронному відділені
у кварталі 31 та 32 (Білокриницьке ПНДВ).
Дослідження орнітофауни проводилися за загальноприйнятою методикою, яка передбачає розпізнавання
птахів за звуками, а також з використовували бінокля, та спостереження біля гнізд.
2. Характеристика природних умов.
2.1. Загальна характеристика ландшафту. Орнітологічний маршрут розташований в межах Кременецького
горбогірного лісового району. Увесь маршрут простягається через насадження граба, бука, сосни.
2.2. Рельєф та форми мікрорельєфу. Маршрут пролягає через вершину пагорба і поступово переходить у
пониження.
3. Антропогенний вплив. До 2012 року, тобто до часу створення національного природного парку
«Кременецькі гори», в склад якого входять землі, територія піддавалась антропогенному впливу зі сторони місцевих
жителів.
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4. Спеціальні відомості.
4.1. Періодичність спостережень. Спостереження проводились у літній період в ранкову та вечірню частину
доби, протягом 30 днів.
4.2. Особливості погодних умов під час спостережень. При проведенні спостережень зафіксовано ясну,
сонячну погоду. Зранку спостерігався туман. Середня температура повітря становила +16 оС – вранці та +26оС –
ввечері.
За результатами нашого спостереження на орнітологічному маршруті, нами було визначено 22 види птахів,
що є представниками 4 рядів та 13 родин. Загальні відомості по чисельності та різноманіттю птахів, а також по
характеру перебування: гніздуючі (Гн), мігруючі (М), кочові (Кч) та зимуючі (З) яких ми зустріли протягом нашого
орнітологічного дослідження, наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати дослідження видового різноманіття Білокриницького загальнозоологічного заказника
№
Характер
Чисельність
Вид
п/п
перебування
особин
РЯД ГОРОБЦЕПОДІБНІ PASSERIFORMES
Родина Воронові Corvidae
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Крук(Corvus corax L., 1758)
ГН, М, КЧ
Сойка (Garrulus glandarius L., 1758)
ГН, М, КЧ
Сорока (Pica pica L., 1758)
ГН, М, КЧ
Грач (Corvus frugilegus L., 1758)
ГН, М, КЧ
Родина Кропив’янкові Sylviidae
Цвіркун (Locustella naevia Boddaert, 1783)
ГН, М, КЧ
Вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita Vieillot, 1817)
ГН, М, КЧ
Вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus L)
ГН, М, КЧ
Родина Підкоришникові Certhiidae
Пищуха (Certhia familiaris L., 1758)
ГН, З
Родина Синицеві Paridae
Синиця велика (Parus major L., 1758)
ГН, З
Гаїчка-пухляк (Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827)
ГН, З
Родина Ластівкові Hirundinidae
Ластівка сільська (Hirundo rustica L., 1758)
ГН, М, КЧ
Родина Вивільгові Oriolidae
Вивільга (Oriolus oriolus L., 1758)
ГН, М, КЧ
Родина Жайворонкові Alaudidae
Жайворонок лісовий (Lullula arborea L., 1758)
ГН, М, КЧ
Родина Дроздові Turdidae
Дрізд співочий (Turdus philomelos C.L.Brehm)
ГН, М, КЧ
Дрізд чорний (Turdus merula L., 1758)
ГН, М, КЧ
Родина Мухоловкові Muscicapidae
Мухоловка сіра (Muscicapa striata Pallas, 1764)
ГН, М, КЧ
Соловей західний (Luscinia megarhynchos Brehm, 1831)
ГН, М, КЧ
Родина Вівсянкові Emberizidae
Вівсянка (Emberiza citrinella L., 1758)
ГН, М, КЧ
РЯД ЗОЗУЛЕПОДІБНІ CUCULIFORMES
Родина Зозулеві Cuculidae
Зозуля (Cuculus canorus L., 1758)
ГН, М, КЧ
РЯД ГОЛУБОПОДІБНІ COLUMBIFORMES
Родина Голубові Columbidae
Припутень (Columba palumbus L., 1758)
ГН, М, КЧ
РЯД ДЯТЛОПОДІБНІ PICIFORMES
Родина Дятлові Picidae
Дятел великий (Dendrocopos major L., 1758)
ГН, З
Крутиголовка (Jynx torquilla L., 1758)
ГН

2
2
1
5
4
2
2
1
6
5
>7
3
1
3
2
2
1
2

2

5

1
1

За період орнітологічних досліджень протягом серпня 2017 року нами було проведено облік чисельності і
видової різноманітності птахів одного орнітологічного маршруту на території національного природного парку
«Кременецькі гори». Даний маршрут проходив в основному по зоні листяного чи мішаного лісів і рідше по зоні
узлісь, чи посадок лісових культур.
У ході дослідження були зафіксовані найбільш типові і найбільш чисельні види птахів, що характерні для
біоценозів листяних і мішаних лісів: ластівка сільська, грач, припутень, цвіркун. Порівняно малочисельними є види:
крутиголовка, дятел-великий, соловей-західний, жайворонок лісовий, сорока, пищуха.
Слід відмітити ряд обмежуючих факторів, які не дають можливості до зростання чисельності і видової
різноманітності лісових птахів і птахів мішаних біотопів. Найважливішим з них є відсутність достатньої кількості
води для пиття і купання, що особливо відчутно протягом 3-4 останніх років. Малосніжні зими, затяжні весни і
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спекотне літо не сприяють накопиченню вологи в природі. Нестача води, особливо в період гніздування і виведення
пташенят різко зменшує кількість певних видів.
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БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДИ РІЧКИ КУСТИНКА ЗА ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ
Захарчук А.Г., здобувач вищої освіти
Рудь О.Г., к.в.н., доцент кафедри біології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет
Малі річки формують ресурси, гідрохімічний режим та якість води середніх і великих річок, створюють
природні ландшафти великих територій. Існує і зворотній зв’язок – функціонування басейнів малих річок
визначається станом регіональних ландшафтних комплексів. Саме малі річки в Україні за останні десятиліття
відчули найбільший вплив людської діяльності, саме вони найбільше змінились, багато з них просто зникли.
Наслідками такої діяльності є значне забруднення, замулення, заростання русла, зменшення водності, зменшення
кількості та видового різноманіття риб, інших тварин і рослин, зниження самоочисної здатності річки. Порушення
природного гідрологічного режиму призводить до активізації процесів бічної ерозії, евтрофікації водойми, загибелі
гідробіонтів і в кінцевому підсумку до деградації водойми [1, c. 64; 2, с. 123; 3, с. 92].
Малі річки Рівненської області є первинними збирачами води для головних річок – Горинь, Случ, Стир, які
впадають у найбільшу праву притоку річки Дніпро – річку Прип’ять. Погіршення екологічного стану поверхневих
вод малих річок Рівненщини впродовж останніх десятиліть обумовлювалось промисловими та комунальними
викидами, збільшенням розораності земель, широкомасштабними гідротехнічними меліораціями, скороченням площ
природної рослинності, використанням у с/г органічних, мінеральних добрив, засобів захисту рослин [2, с. 131; 5,
с.43].
Для оцінки якості поверхневих вод малих річок використовують метод біоіндикації, який ґрунтується на
тому, що живі та неживі компоненти екосистеми в природі тісно взаємопов’язані між собою, а тому стан водойми, її
забруднення та погіршення якості води позначається на водних рослинах. Саме водна рослинність віддзеркалює усі
зміни стану водного середовища, одночасно реагуючи на комплекс різноманітних чинників і забруднювачів. Водна
рослинність пластична і чутлива до змін навколишнього середовища, відображає гідрологічний режим водойми, її
трофічний статус, екологічні умови середовища, якість води тощо.
Крім цього, слід зазначити, що малі ріки відіграють досить важливе значення в забезпеченні й збереженні,
природних територій для певної місцевості, яка в свою чергу може бути складовою більших об‘єктів й значення
малих рік може бути надзвичайно важливим, як складових більших гідроценозів.
Мала р. Кустинка належить до басейну р. Горинь, її басейн характеризується активним господарським
освоєнням території. Тут розташовані великі села Городище, Житин, Кустин. Тому оцінка екологічного стану малої
р. Кустинка, з’ясування її сучасного екологічного стану є актуальним завданням. Для дослідження була вибрана
ділянка від с. Городище до с. Сергіївка – місця впадіння в р. Горинь.
Мета досліджень полягала у оцінці якості поверхневих вод р. Кустинка методом фітоіндикації та
альгоіндикації.
Об’єкт дослідженення: річка Кустинка.
Предмет дослідження: рослини-індикатори, що характеризують якість поверхневих вод річки.
При виконанні даної роботи нами були застосовані наступні методи досліджень, а саме: геоботанічні,
екологічні, методи фіто- та альгоіндикації. Для визначення якості поверхневих вод р. Кустинка методом
фітоіндикації були використані матеріали власних польових досліджень, які проводились у червні-вересні 2017 року
вздовж усієї протяжності річки від с. Городище до с. Сергіївка – місця впадіння р. Кустинка в р. Горинь. В якості
індикаторів забруднення води органічними речовинами поряд з іншими організмами використовуються водорості
(альгоіндикація) [4, с. 276; 6, с. 58; 7, с. 16].
Результати досліджень. Наші дослідження було проведено в різних гідроценозах р. Кустинка, яка належить
до басейну р. Горинь і є лівою притокою першого порядку. Витоки р. Кустинка знаходиться неподалік від с.
Городище Рівненського району Рівненської області. Річка Кустинка належить до малих рік Рівненщини й повністю
протікає в межах Рівненської області, має довжину біля 17 км. Загальна площа водозбірного басейну р. Кустинка
становить 88,5 км2. Річка має декілька приток, загальна кількість яких становить 6 із сумарною довжиною майже 12
км. В межах водозбірного басейну розташовані населені пункти: села Городище, Великий Житин, Малий Житин,
Забороль, Кустин, Решуцьк та Сергіївка. Русло річки зарегульоване, на ньому створено 10 штучних ставків.
Попередньо, можна зробити висновок, що даний водний об‘єкт зазнає значного антропогенного навантаження від
господарської діяльності, проведення агротехнічних робіт та інше.
Долина річки асиметрична, коритоподібна, добре вирізняється в рельєфі місцевості. Річище із постійним
природним водотоком. Ширина річища від 1 до 10 м. Русло слабомеандроване, швидкість течії складає 0,3 м/с.
На ділянці біля с. Городище річка тече в заростях верби, береги частково вкриті трав’янистою рослинністю.
На ділянці біля с. В. Житин береги заросли трав’янистою рослинністю, проте є ділянки майже позбавлені
рослинності. На ділянці с. М. Житин – с. Кустин прибережно-захисна смуга вздовж русла практично відсутня,
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ведуться сільськогосподарські роботи без дотримання охоронних меж, виключення становлять лише невеликі
ділянки із заростями старих верб.
На ділянці біля с. Сергіївка прибережно-захисна смуга майже суцільна. Висота передруслового валу
становить 1 м. Ширина заплави неоднакова від 1-6 м до 100-200 м, на окремих ділянках.
В ході досліджень було виявлено 61 вид водних та прибережно-водних рослин, що належать до 29 родин.
Найбагатше у флористичному відношенні представлена родина осокових (Cyperaceae) – 8 видів, що складає 13,1%
від загальної кількості. Відносно багатими виявились також родини злакових (Poaceae), ряскових (Lemnaceae) – по 4
види та куширових (Ceratophyllaceae), зонтичних (Apiaceae), гречкових (Polygonaceae), рдесникових
(Potamogetonaceae). жабурникових (Hydrocharitaceae) – по 3 види. Решта 21 родин складають 40% від загального
числа видів, у т.ч. 16 з них представлені лише одним видом.
У флорі дослідженої ділянки налічується 25 видів водних рослин, або 40,9% від загальної кількості видів. Із
занурених видів водних рослин найчастіше зустрічались кушир занурений, елодея канадська. Ці види формують
локальні зарості на ділянці с. В. Житин – с. Кустин. Покриття дзеркала водойми біля с. М. Житин становить до 70%.
Також на ділянках досліджень зростали незначні зарості рдесників: гребінчастого, пронизанолистого та блискучого,
куширу підводного, водяного жовтецю закрученого. На ділянці біля с. Сергіївка занурені водні рослини відсутні.
Рослини із плаваючими листками (ряски мала, триборозенчаста та горбата, глечики жовті, спіродела
багатокоренева, жабурник звичайний) зустрічались на ділянках досліджень у незначній кількості. Площа покриття
дзеркала води водними рослинами із плаваючими листками становила 10-15%.
На ділянці досліджень біля с. Сергіївка водна рослинність представлена одним видом – глечиками жовтими,
що утворюють локальні угруповання. Крім зазначених вищих судинних рослин на ділянці біля с. М. Житин
розвинуті скупчення нитчастих зелених водоростей. Флористичний склад прибережно-водної рослинності
представлений 36 видами, або 59,1% від усіх виявлених. Основу прибережно-водної рослинності становить очерет
звичайний, рогіз широколистий.
На ділянці біля с. Забороль очерет звичайний утворює суцільні зарості уздовж обох берегів русла. Також на
ділянках зустрічались локальні угруповання куги озерної, підмаренника болотного, незабудки болотної, осоки
прибережної, осоки жовтої та осоки гострої, півників болотних, частухи подорожникової, катабрози водяної,
водяного хріну земноводного, водяного тіла болотного, цицанії водяної, лепешняка великого, лепехи звичайної.
Виявлено поодинокі особини сусака зонтичного, стрілолисту стрілолистого, їжачої голівки прямої, хвоща річкового.
Прибережно-водна рослинність поширена нерівномірно.
Біля с.Сергіївка прибережно-водна рослинність майже повністю відсутня, зустрічались три види – рогіз
широколистий, щавель прибережний і хвощ річковий.
На ділянках зростало від 4 до 47 видів водних та прибережно-водних рослин. Найбагатшою у флористичному
відношенні є ділянка біля с. Забороль – 47 видів (15 водних та 32 прибережно-водних), серед яких виявлено
регіонально-рідкісні види рослин – водяний жовтець закручений, сусак зонтичний, водяний різак алоевидний,
теліптеріс болотяний. Серед виявлених видів лише щавель прибережний та рогіз широколистий зустрічались на всіх
ділянках досліджень.
До виявлених водних та прибережно-водних рослин, що є індикаторами різних показників якості
поверхневих вод р. Кустинка належить 27 видів.
На ділянках досліджень виявлено від 3 до 22 видів рослин-індикаторів якості поверхневих вод р. Кустинка.
Найбільша кількість видів зростала на ділянках біля с. Забороль та с. Кустин – 22 та 14 видів відповідно.
На ділянці біля с. Сергіївка виявлено поодинокі особини глечиків жовтих, рогозу широколистого та хвоща
річкового. Ймовірно це пов’язано із повністю спрямленим руслом та великою швидкістю течії – 0,59 м/с (результати
швидкості течії отримані методом інструментального вимірювання якісних показників р. Кустинка, проведених під
час тієї ж експедиції.
Висновки.
1. За трофічним статусом річка Кустинка належить до мезо-евтрофних водойм та характеризується середнім
рівнем первинної продукції та помірним вмістом елементів живлення.
2. В ході досліджень було виявлено 61 вид вищих водних та прибережно-водних рослин, що належать до 29
родин. До виявлених водних та прибережно-водних рослин, що є індикаторами різних показників якості
поверхневих вод р. Кустинка належить 27 видів.
3. За даними, отриманими в результаті досліджень за методом Пантле і Букка, ми виявили, що вода має досить
високу сапробність і належить до другого класу якості води (олігосапробна зона), характеризується збільшенням
кількості біогенних елементів в річці, незначним погіршенням кисневого режиму та підвищенням кислотності води,
що є свідченням наявності органічних забруднювачів, забрудненням важкими металами.
Практичне значення одержаних результатів: результати досліджень можуть бути використані для надання
фактичних даних щодо екологічного стану річки до Департаменту охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області, Рівненське обласне управління водних ресурсів; для розробки компенсаційних заходів щодо
зниження антропогенного тиску, для поповнення бази даних Інституту екології Національного екологічного центру
України та Української річкової мережі про стан малих річок України.
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ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЦЕЗІЮ-137 В ҐРУНТАХ ВОДОЗБОРУ ОЗ. ОСТРІВСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)
Зубкович І.В., здобувач ступеня PhD
Лико С.М., кандидат с/г наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Актуальність теми. Масштаб Чорнобильської катастрофи, найтяжчої за всю історію людства техногенної
катастрофи, добре відомий як вченим, так і політикам всього світу. В навколишнє середовище надійшло близько 3 %
штучних радіонуклідів, які на момент катастрофи були накопичені в реакторі четвертого енергоблоку
Чорнобильської АЕС. Аварія призвела до забруднення більше 145 тис км2 території України, Республіки Білорусь та
Російської Федерації, де забруднення 137Cs перевищувало 37 кБк/м2. Внаслідок Чорнобильської катастрофи
постраждало близько п’яти мільйонів людей, забруднено близько п’яти тисяч населених пунктів Республіки
Білорусь, України та Російської Федерації [1]. Загалом за 32 роки після аварії, загальний радіаційний стан істотно
поліпшився, за рахунок радіоактивного розпаду радіонуклідів, їхньої фіксації та заглиблення у ґрунтовий покрив,
вжиття контрзаходів тощо. Але унаслідок процесів міграції радіонукліди акумулюються у водоймах. Відомо, що
риби здатні накопичувати майже всі радіонукліди [2]. Тому проблема радіоактивного забруднення залишається
досить актуальною.
Мета дослідження – розкрити особливості процесів переміщення та перерозподілу Cs-137 ґрунтової
мікрокатени модельного водозбору оз. Острівське (Волинське Полісся).
Виклад основного матеріалу. В серпні 2017 року у межах південно-східного схилу водозбору оз. Острівське
(Нижньостирський фізико-географічний район) нами закладено чотири розрізи ґрунтової мікрокатени, яку показано
на космознімку (рис.) в різних фаціях (елювіальній, транселювіальній, трансакумулятивній та супераквальній) та
відібрано 13 зразків ґрунту і один зразок донних відкладів озера (субаквальній) [3], з метою відстеження щільності
забруднення Сs-137 у ґрунтових профілях на різних горизонтах. Відібрані зразки ґрунту були дослідженні у
сертифікованій лабораторії Рівненської філії ДУ «Інститут охорони родючості ґрунтів.

Рисунок. Територіальна локалізація ґрунтової мікрокатени на фрагменті космознімку [4] з доповненням.

Результати дослідження ґрунтів водозбору озера показали, що щільність забруднення Сs-137 знаходиться в
межах від 0,01 до 1,08 Кі/км2 . Найвищий рівень забруднення зафіксовано у верхніх горизонтах (0-20 см) ґрунтових
розрізів №1 (0,29 Кі/км2 ) та №2 (1,08 Кі/км2 ), як усім відомо більшість радіонуклідів фіксуються у верхніх шарах
ґрунту та лісовій підстилці, винятком є розріз №3, де на глибині - 65-100 см, рівень забруднення ґрунту складає 0,65 Кі/км2 . Щільність забруднення Сs -137 донних відкладів – 0,57 Кі/км2 .
Таблиця
Глибина
відбору зразків
ґрунту, см

Ґрунтовий розріз
№1

0-20
0,29
20-40
0,01
40-65
0,01
65-100
0,01
*– зразки ґрунту не відбиралися.

№2
1,08
0,01
0,01
0,01

№3

№4

Кі/км2
–
0,01
0,01
0,65

–
–
0,01
0,01

Донні
відклади
0,57
–
–
–

Висновки. Ґрунти водозбору оз. Острівське за рівнем забруднення Сs-137 належать до зони «чистих ґрунтів» і
мають щільність забруднення від 0,01 до 1,08 Кі/км2 .
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ВИГОДИ ВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Нестерчук М.О., здобувач ступеня PhD
Інститут агроекології та природокористування НААН, м. Київ

В структурі деревообробної галузі значне місце належить сфері виробництва, де щорічно створюються сотні
мільйонів тон відходів, викиди в атмосферу небезпечних речовин та забруднення ними вод та ґрунтів. Одна зі
складних проблем збереження довкілля – це проблема регулювання ресурсопотоків, створення замкнутих систем
виробництва і споживання матеріальних ресурсів, які б передбачали утворення мінімальної кількості витрат і втрат
виробництва, включаючи втрати енергії. Вирішення проблеми обмеження негативних впливів на природне
середовище, попередження цих впливів є пріоритетним завданням для підприємств. Враховуючи ці обставини,
потрібно вдосконалювати екологічну політику, впроваджувати систему екологічного менеджменту та систему
менеджменту якості продукції.
Враховуючи
наростаючу
світову
тенденцію
ресурсозбереження,
проблема раціонального
природокористування в Україні стає актуальною, особливо щодо природної сировини, якою є деревина. Пошук її
замінників є пріоритетним у розвитку багатьох країн, тому для України, яка нераціонально і неефективно використовує свій ресурсний комплекс, потрібно невідкладне рішення даної проблеми.
В умовах ринкової економіки зазвичай рішення приймаються без урахування економічної вартості послуг
лісових екосистем, а це 60-70%, які безповоротно втрачаються при лісозаготівлі. Відповідно вартість деревини
становить лише 30-40% в структурі загальної економічної вартості послуг лісових екосистем [1, c. 203].
Актуальність теми зумовлена зростанням попиту на
екологічну чисту продукцію деревообробної
промисловості. Неодмінними питаннями еколого-економічної політики деревообробних підприємств є ефективне
використання сировини, енергії, питання поводження з відходами виробництва, пакувальними матеріалами і
продукцією, яка вийшла з ужитку. Сировина деревообробного виробництва є особливо цінним ресурсом, який
відносять до відновних ресурсів. Проте сьогодні, в умовах зміни клімату, а відтак – і процесів зміни складу і
структури лісових екосистем, потрібно визнати, що цей ресурс є умовно-відновним, тобто він може бути
відновлений за певних умов, насамперед, природно-кліматичних, які, хоча і не контролюються людиною, проте
стрімко, непередбачувано і незворотно змінюються під впливом її діяльності.
Показники використання деревини залежать від характеру продукції, яку виготовляють, рівня техніки і
технології виробництва. Так, при механічній переробці деревини корисний вихід продукції перебуває в широких
межах і становить у виробництві сірників – 35 %, фанери – 46-48 %, продукції лісопиляння – 63-67 %, у середньому
на деревообробну промисловість – 50 % [2, c.369].
На базі розробленої екологічної політики підприємство повинне планувати свою діяльність, розробляти та
виконувати програми заходів, спрямованих на покращення екологічних характеристик підприємства,
запроваджуючи моніторинг основних своїх впливів на навколишнє середовище та екологічний аудит системи
управління навколишнім середовищем.
Впровадження екологічної політики може допомогти деревообробним підприємствам зміцнити впевненість
пов'язаних з нею зацікавлених сторін у тому, що:
• керівництво взяло на себе чіткі зобов'язання дотримуватися декларованих положень екологічної політики, її
цілей та завдань;
• зусилля спрямовуються перш за все на здійснення запобіжних заходів, а не на коригувальні дії;
• до структури системи закладено механізм постійного вдосконалення.
Запровадження і вдосконалення екологічної політики може забезпечити також одержання безпосередньої
економічної вигоди, і її слід ідентифікувати з тим, щоб продемонструвати зацікавленим сторонам, особливо
акціонерам цінність належного управління навколишнім середовищем. Це дає можливість деревообробним
підприємствам завчасно узгодити екологічні цілі і завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності і,
таким чином, мати гарантію того, що ресурси скеровуються туди, де їх використання дає найбільшу вигоду, як
економічну, так і екологічну [3].
Таким чином, послідовне, поетапне вдосконалення екологічної політики для деревообробних підприємств є
одним з найважливіших кроків на шляху екологізації виробництва.
Визначимо пріоритетні вигоди від вдосконалення екологічної політики:
• сприяння плануванню природоохоронних заходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції;
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• встановлення шляхів досягнення цілей щодо раціонального рівня використання виробничого потенціалу;
• поліпшення репутації деревообробних підприємств та збільшення їх частки на ринку;
• вдосконалення управління витратами;
• економія сировини, матеріалів та енергії;
• створення сприятливих умов для розвитку й участі у вирішенні екологічних питань;
• зменшення витрат на сировину шляхом більш ефективного її використання та зменшення маси відходів;
• зменшення витрат на виробництво шляхом використання кращих технологій та підвищенню
ефективності технологічного процесу;
• зменшення витрат на воду та енергію завдяки більш економному та раціональному їх використанню;
• покращення якості продукції в результаті змін у технологічному процесі;
• задоволення вимог, пов’язаних з екологічною сертифікацією продукції;
• розширенню ринків збуту товарів серед “екологічно свідомих” покупців;
• використання міжнародних (національних) стандартів робить більш успішним участь будь-якого
підприємства у світової торгівлі, підвищує конкурентоздатність та імідж підприємства.
Отже, впровадження екологічної політики, зокрема природоохоронних і енергозберігаючих технологій
робить виробництво не лише економічно вигідним, але й екологічно безпечним і соціально необхідним.
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ЕНТОМОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ЦУМАНСЬКА ПУЩА»
Кирильчук О.О., здобувач вищої освіти
Мельник В.Й., к.г.н., доцент кафедри біології та медичної фізіології
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Проблема охорони та збереження видового різноманіття флори та фауни була, є та буде актуальною та
потребуючої постійної уваги. Для збереження рослин та тварин, які зазнають постійного антропогенного тиску
створюються охоронні території, основна мета яких є збереження самобутнього неповторного колориту нашої
планети. Cаме ліс є найважливішим компонентом біосфери, що виконує ряд життєво необхідних функцій і служить
незамінним життєвим середовищем для величезної кількості живих організмів. Лісові екосистеми зберігають ріки,
джерела від забруднення і висихання, забезпечують атмосферу вологою та великою кількістю кисню, є фільтратами
атмосфери, поглинають з неї вуглекислий газ і пом’якшують клімат. Неоціненне значення лісу для багатьох галузей
народного господарства, а значні порушення лісової екосистеми, можуть бути спричинені факторами різноманітної
природи, дія яких має різну тривалість, характер, ступінь і супроводжуватися зворотними і незворотними змінами
стану насаджень. Це, в значній мірі залежить, як від їх природної стійкості, що визначається умовами проростання,
так і режимом ведення в них господарської діяльності. Тому правильне використання і охорона лісу з кожним роком
набуває все більшого значення [1, с. 22; 2, с. 14].
Однією з таких охоронних територій є межі національного природного парку «Цуманська пуща». Вивченню
комах Західного регіону України присвячено ряд робіт відчизняних та зарубіжних авторів, проте, більшість з них
має фрагментарний характер й дає нам уяву лише про певну таксономічну одиницю і то на територіях наближених
до об‘кту досліджень [1, с. 43; 2, с. 15].
Територію України, а особливо Галичину та Буковину вивчали багато польських вчених, зокрема G.Belke,що
видав наступні праці “Esquisse de l’histoire naturelle de Kamienietz-Podolski” видана в Москві в 1859 році і “Nótice sur
l’histoire naturelle du district de Radomysl (gouw. de Kieff) (1866). L.Czekanowski видав “Verzeichniss der Volhynischen
und Podolischen Schmetterlinge” (1832). Дослідником лускокрилих Галичини був M. Nowicki, що видав праці
“Enumeratio lepidopterorum Haliciae orientalis” (1860), “Motyle Galicyi” (Львів, 1865). Крім вище згаданих робіт, існує
ще декілька, які описують ентомофауну нашої місцевості. Це E. Eichwald “Zoologia specialis” (Vilnae 1830-1832), S.
Gorski “Analecta ad Entomografiam Imperii Rossici” (Berlin 1852). Пізніше територію Волині досліджував польський
дослідник Й. Панек (1930-1947 рр.). Г.Г. Якобсон у 1918-1921 рр. досліджував ентомофауну Західної Європи. С.А.
Павлович у 1928-1960 рр. складав колекції по природознавству, у яких вказував взаємозв’язок комах з біотою. Слід
відмітити діяльність Волинського ентомологічного бюро та багатьох місцевих природодослідників: А.В.
Ксенжопольського, І.М. де-Шодуара Р.Ф. Собкевича, Ф.Р. Штейнгеля та інших. Важливе значення для розвитку
зоологічних досліджень на Волині мала співпраця професора Віленського університету Е. Ейхвальда з В. Бессером,
А.Л.Андржейовським і В. 3боржевським, О. Яковицьким та іншими. Вагомий внесок в галузі фауністичних
досліджень у Київському університеті належить К.Ф. Кеслеру та його учням К. Єльському та А. Карпинському.
Даними дослідженнями займалися Р.Й. Собкевич, В.Ф. Ксенжопольський, Р.Ф. Блеккер, І.М. Михайлов та ін.
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Б.М. Мазурмович (1972) більшу увагу концентрує на діяльності зоологів радянської доби. С. Попов з 1997 року
здійснював проект з довготривалого моніторингу булавовусих лускокрилих на Західній Україні. Провідні
ентомологи з світовим ім‘ям такі, як А.А. Яхонтов, А.І. Куренцов, А.В. Цветаєв, Н.М. Воскресенський, М.М.
Плавильщиков, В.М. Грубант внесли вагомий вклад в дослідження ентомофауни в тому числі й Заходу України [2, с.
16; 3, с. 34].
Дослідження представників класу Insecta на території національного парку носить пізнавально-краєзнавчий
характер та становить науковий інтерес, а знання популяційних характеристик ентомофауни її видового
різноманіття, сприятимуть їх збереженню [3, с. 71; 4, с. 36].
Мета: дослідити видовий склад представників ентомофауни на території національного парку; вивчити
біологічні особливості, кількісну характеристику та їх систематичне положення.
Методи і об‘єкти дослідження. Візуальні спостереження та обліки комах, збір та ідентифікація зоологічного
й ботанічного матеріалу, біогеоценологічні описи екосистем, згідно з стандартними методиками (Фасулати, 1971;
Программа и методика биогеоценологических исследований, 1974; Корчагин, 1976; Миркин и др., 2001) [5, с. 42 ].
Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення видового складу ентомофауни заказника ми проводили
в 2016-2017 рр., в результаті яких було виявлено 41 вид комах, які приурочені до даної місцевості. Вони належать до
21 родини та 6 рядів (Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepitoptera, Diptera, Mecoptera).
Проте, вивчаючи популяційні характеристики комах не можна оминути рослинний світ території досліджень,
так, як рослини є матеріальною базою для формування консорцій, субстратом для живлення і розвитку всіх її членів:
фітофагів і паразитів, мікроорганізмів та ін. В досліджуваному біоценозі можна виділити певні групи – консорції, які
є комплексом різнорідних організмів тісно пов’язаних процесами життєдіяльності з певним видом рослин. Рослини
впливають також на структуру ґрунту. Таким чином, рослини - елемент середовища, біотичний фактор, від якого
залежить життя багатьох тварин, воно впливає як безпосередньо, так і через ґрунт. Тому при зоологічних
дослідженнях, особливо при екологічних і біоценологічних, доводиться завжди мати справу і з рослинами.
Звичайно в природі тварини, впливаючи на рослинний покрив, змінюють тим самим умови середовища. І в
цьому випадку для того, щоб визначити величину і характер взаємного впливу комахи і рослини, потрібно крім
тварини, знати фенологічні особливості розвитку рослин. Таким чином, рослинами ми цікавилися при вивченні
ентомофауни як детермінуючими компонентом консорції.
Аналіз отриманих результатів показав, що типовими представниками даної території є клоп щавелевий, елія
гостроголова, турун хлібний, гнойовик звичайний, восковик, ковалик сірий та чорний, бджола медоносна, джміль
польовий та земляний, оса звичайна, очко павичеве денне, кропив’янка, лимонниця та білан капустяний.
Найбільшу щільність на території парку мають популяції клопа щавелевого, гнойовика звичайного, така
чисельність пояснюється стабільністю харчової бази. Крім того популяція гнойовика звичайного розташована в
північно-східній частині місцевості і має найбільшу щільність, на нашу думку це зв‘язано з близьким
розташуванням сільськогосподарських угідь, так як територія парку є не суцільною, а має ділянки на яких ведуться
сільськогосподарські роботи. Динаміка чисельності комах трав'янистого покриву прямо пропорційно змінюється з
періодами цвітіння квіткових рослин, а саме складноцвітих, зонтичних, розових та інших родин.
Незначна частина видів таких як бражник скабіозовий, ванесса чорно-руда і дзижчало строкате є
стенобіонтними компонентами цілісної екосистеми заказника.
Аналогічні дослідження було проведенов лісовому біоценозі, що представляв собою лісову галявину, яка
виникла в результаті господарської діяльності людини. В результаті вивчення їх якісних і кількісних характеристик
ми визначили 7 таксономічних груп комах, які мають різні екологічні показники популяцій в межах досліджуваної
території, які налічують 58 видів, що відносяться до 31 родини. Найбільш поширеними представниками
ентомофауни даної території є ряд Твердокрилі, що представлений 8 родинами: Туруни або Жужелиці,
Пластинчастовусі, Ковалики, Сонечка, Листоїди, Довгоносики, Чорнотілки, Мурахи. Другу позицію займають
представники рядів Лускокрилі: родини Білани, Голуб‘янки, Німфаліди, Справжні молі, Горностаєві молі, Бражники;
та Перетинчастокрилі – Парусники, Мошки, Дзижчалка, Риючі оси, Складчастокрилі оси, Проктотрупіди,
відповідно по 6 родин у кожному.
Представники ряду Прямокрилі представлені 4 родинами. Ряди Напівтвердокрилі та Двокрилі представлені 3
родинами кожний. І ряд Рівнокрилі представлений однією родиною.
В подальших дослідженнях ми провели визначення кількісних характеристик популяції виявлених комах. Для
цього нами було проведено 6 відборів проб в різних біоценозах району дослідження згідно методики.
Таким чином, з результатів обрахунків встановлено, що найбільший показник коефіцієнта щільності мають
такі ряди та родини: ряд Lepidoptera - родина Tinoidea - 3,3; ряд Hymenoptera - родина Simulidae - 4,7; ряд Coleoptera Formicidae - 2,2; ряд Orthoptera - родина Tettigonidae - 1,2; підряд Nematocera - родина Culicidae - 4,8.
Щільність є одним з основних показників по обліку компонентів біоценозу. На основі цих даних (щільності)
розраховуються більшість інших показників. Ще однією із важливих характеристик стану популяції ентомофауни є
показник абсолютної щільності.
Як показали результати досліджень, абсолютна щільність комах в урочищі на різних біоценозах була
неоднаковою, зокрема: біля штучної водойми – 17; на луках – 14; поблизу агроценозу – 23 ; на узліссі – 21; на лісовій
галявині – 27; болотистий біоценоз – 23. Отже, як видно цей показник був найвищим на лісовій галявині (27), дещо
нижче його значення встановлено поблизу агроценозу та болотистої місцевості (23). Найменше значення показника
абсолютної щільності встановлено на луках (14). Типовими представниками біотопів лісу є справжні комарі, руда
лісова мурашка, гнойовик звичайний, довгоносик сосновий великий, довгоносик яблуневий, листоблішка мала
яблунева, листоїд тополевий, ковалик сірий, коник зелений, дубова зелена листокрутка, джміль польовий, шершень,
денне павичево око, кропив‘янка, ванесса чорно-руда, міль грибна, лимонниця, голубянка ікар.
Найбільшу щільність на досліджуваній території мають популяції комара звичайного, молі-малятко,
кровосисної мошки, мурашки лісової рудої, коника зеленого, стрибунця сірого та листоблішки малої яблуневої. Таку

Наука, освіта, суспільство очима молодих

229

чисельність можна пояснити стабільністю харчової бази. Динаміка чисельності комах трав’янистого покриву
прямопропорційно змінюється з періодами цвітіння квіткових рослин. Найчастіше зустрічаються популяції таких
видів: гнойовика звичайного, бронзівки золотистої, довгоносика яблуневого, листоїда тополевого, дубової зеленої
листокрутки. Домінують популяції таких видів: комара звичайного, кровосисної мошки, мурашки рудої лісової,
коника зеленого та стрибунця сірого, , молі-малятко, грушевої медяниці та листоблішки малої яблуневої.
Найбільшу абсолютну щільність має біоценоз лісової галявини, а найменшу – біоценоз луків. Визначаючи
коефіцієнт зустрічності особин в біотопах досліджуваної території, було встановлено, що найбільший коефіцієнт по
урочищу в цілому мають родини Culicidae – 100%, Tinoidea – 83%, Simulidae – 67%, Tettigoniidae) – 50%.
Найменший показник зустрічності був у представників родин: Tipalidae, Formicidae, Tibanidae, Scarabidae,
Tenebrionidae, Chrysomelidae, Carabidae, Curculionidae, Pentatomidae, Nymphalidae.
Найбільші показники домінування по урочищу мають родини Culicidae - 23,2; Simulidae – 22,4; Tinoidea –
16,0; Formicidae – 10,4. Дещо нижчі показники коефіцієнта домінування у представників родин Tettigoniidae - 5,6;
Psylloidae – 4,8; Acrididae – 3,2. Найменші значення цього показника у представників родин Tipalidae; Tibanidae;
Tenebrionidae; Chrysomelidae; Carabidae; Curculionidae, які становлять по 0,8 у кожній родині відповідно.
Висновки. В результаті досліджень нами були визначені 41 вид комах, що належать до 6 рядів та 21 родини.
Типовими представниками даної території є клоп щавелевий, елія гостроголова, турун хлібний, гнойовик звичайний,
восковик, ковалик сірий та чорний, бджола медоносна, джміль польовий та земляний, оса звичайна, очко павичеве
денне, кропив’янка, лимонниця та білан капустяний. Найбільшу щільність мають популяції бджоли медоносної,
клопа щавелевого, гнойовика звичайного.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Кузьміна О.В. судовий експерт сектору біологічних досліджень відділу дослідження матеріалів речовин і
виробів Рівненського НДЕКЦ МВС України
Наука, безсумнівно, має величезне значення для життя сучасної людини. Вона є складним багатостороннім
явищем, особливістю якого є – спрямованість на отримання нового знання, для подальшого його практичного
застосування. Для чого ж існує конкретна область наукового знання? Без чіткої відповіді на це питання важко уявити
собі цілеспрямовану наукову діяльність і ще важче визначити ставлення суспільства до даної науки. А від
останнього, в свою чергу, залежить створення умов, що сприяють розвитку тієї або іншої галузі науки як суспільно
значимої, а отже, суспільно необхідної.
Відомо, що виникнення криміналістики було обумовлено потребами практики боротьби зі злочинністю.
Задоволення цієї потреби стало службовою функцією криміналістики з перших днів її існування, визначило властиві
цій науці закономірності. ЇЇ розвиток відбувається шляхом постійного накопичення знань, їх інтеграцією та
диференціацією, а також взаємозв’язком науки і практики. Арсенал використовуваних в криміналістиці і судовій
експертизі методів природних і технічних наук безперервно поповнюється. Це реальний прояв їх «експансії» в
судочинство [4].
Оскільки науково-технічний прогрес з неймовірною швидкістю зростає, в криміналістиці постійно
відбувається розробка нових напрямків. Одним з таких напрямків є індивідуальна ідентифікація особи за допомогою
ДНК аналізу.
ДНК – ідентифікація, або типування ДНК встановлення генетичної індивідуальності будь-якого організму
на основі аналізу особливостей його дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Отриманий при типувані «профіль»
ДНК, як і відбитки пальців, може використовуватися для ідентифікації особистості [8].
Для ДНК-ідентифікації можна використовувати будь-який біологічний матеріал з живого або мертвого
організму, наприклад кров, сперма, слина, епітеліальні клітини, тощо, які містять ядро
Методи встановлення генетичної індивідуальності людини на рівні ДНК виникли завдяки роботам A.
Jeffreys та P. Gill у 1985 році [1, 2]. Перше практичне використання методу ДНК-аналізу в судову практику було
здійснено у 1986 р. у Великобританії при розслідуванні по- двійного вбивства. На початку даний метод
використовувався для слідів сперми, в подальшому успішно апробований і для інших біологічних слідів людини, що
містять ядерну ДНК. Перше молекулярно-генетичне дослідження у справі про вбивство в СРСР було проведено
1988 року [6]. В Україні вперше експертиза зразків крові методом ДНК-аналізу з використанням радіаційної
позначки виконана у 1992 році у Державному науково-дослідному експертно- криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ)
МВС України [5].
Генетична ідентифікація як криміналістичний напрямок відрізняється виключно високим ступенем
розробленості. Ознаками цього є: 1) наявність наукового фундаментального підґрунтя; 2) розробка на основі
криміналістики і спеціальних методів інших наук методик, спеціально призначених для дослідження генетичних
властивостей криміналістичних об'єктів стосовно вирішення криміналістичних завдань; 3) широкомасштабна
валідація методів; 4) підтверджена висока надійність і відтворюваність результатів експертного дослідження
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генетичних властивостей; 5) вивченість і систематизація причин, в силу яких, при неналежному застосуванні
методів, можливо отримання недостовірних результатів дослідження; 6) висока чутливість і специфічність методів;
7) досягнення можливості дослідження біологічних об'єктів практично будь-якої природи; 8) наявність
високотехнологічного інструментарію; 9) досягнення повної автоматизації ДНК-технологій; 10) уніфікація і
стандартизація методик, обладнання, реагентів, причому це проведено в європейському, світовому масштабах; 11)
розробка системи забезпечення і контролю якості експертних досліджень; 12) здійснення етапу інтерпретації
результатів на найбільш об'єктивній основі - з використанням математичних методів; 14) розробка системи
імовірнісних розрахунків спеціально для криміналістичних цілей і охоплення математичними алгоритмами
більшості актуальних для практики експертних ситуацій. [3].
Широке використання даного методу аналізу обумовлено такими властивостями ядерної ДНК як:
унікальність - кожна особа є генетично індивідуальною (окрім одно яйцевих близнюків, які по
суті є клонами), що дозволяє правоохоронцям ототожнити особу яка залишила біологічний слід.
сталість - генетична інформація, на відміну від складу білків та жирів, не змінюється протягом
життя, завдяки чому можна досліджувати об’єкти які зберігаються десятки років.
відносна стабільність, на відміну від молекул білків, молекули ДНК мають підвищену стійкість до
впливів навколишнього середовища. Ця властивість також є не менш цінною оскільки дозволяє проводити
ідентифікацію по закінченні навіть дуже великого терміну давності, або ж якщо останки людини не можуть бути
пізнані ніякими іншими методами ( наприклад, в випадках різних гнилісних змін).
Сучасна технологія дослідження ДНК дозволяє успішно досліджувати практично всі тканини і біологічні
рідини організму людини, які містять ядерну ДНК, біологічні об'єкти, забруднені, мікрофлорою, мікросліди
біологічного походження, змішані сліди (що містять біологічний матеріал двох і більше осіб з можливістю
диференціації). При цьому, на біологічну експертизу можуть бути представлені сліди крові людини різної давності,
розміру, концентрації, сліди слини на недопалках , жувальні гумки, фрагменти паперу(які часто використовуються
для закриття «глазків» квартир), сперма, сліди сперми, змішані з виділеннями потерпілих, волосся з життєздатною
цибулиною, включаючи поодинокі, так і фрагменти тканин і органів людини включаючи кісткову.
Дедалі більшого поширення набуває використання мітохондріальної ДНК з метою індивідуалізації
особистості.
Ряд унікальних біологічних властивостей роблять мітохондріальну ДНК високоінформативним, а, в деяких
випадках, і єдино прийнятним інструментом судово-геномної експертизи: вона володіє швидким темпом мутації, а,
отже, високою мінливістю, великою кількістю копій в кожній соматичній клітині (від 100 до 1000 копій), а також
материнським характером успадкування. Високий рівень мінливості забезпечує широкий спектр індивідуальних
характеристик, а, значить, і високий потенціал даного методу.
Мітохондріальна ДНК людини (мтДНК) локалізована в субклітинних органелах - мітохондріях - і
представлена кільцевою двох ланцюговою молекулою, що містить 16569 пар нуклеотидів.
Типування локусів мтДНК в цілях молекулярно-генетичної ідентифікації особистості незамінне у випадках,
коли не працюють традиційні методи типування ядерних аутосомних поліморфних маркерів. Зазвичай це
спостерігається при роботі з обмеженою кількістю досліджуваного біологічного матеріалу (потожирові виділення,
поодинокі волосини без цибулини) або при сильній деградації ДНК (кісткові останки). В даний час ідентифікаційна
значимість мтДНК-типування визначається в основному поліморфної природою двох гіперваріабельних регіонів Dпетлі ГВС 1 (позиції 16024-16365) і ГВС 2 (позиції 73-340) [7]. Так як нуклеотидні послідовності мтДНК практично
ідентичні у всіх матроклінних родичів, в методі мтДНК-типування закладено не ідентифікація особистості як такої, а
встановлення спорідненості.
Об'єктом для генотипування мтДНК може бути будь-який ДНК-зразок. Відтворюваність методу і
ефективність типування мтДНК була продемонстрована різними дослідниками на реальних біологічних об'єктах:
волосяних цибулинах, окремому волоссі без цибулин, кісткових фрагментах, фекаліях і навіть відбитках пальців рук
[7].
Біологічні властивості роблять мітохондріальну ДНК високоінформативним, а в деяких випадках і єдино
прийнятним інструментом судової експертизи: вона володіє швидким темпом мутації (отже, високою мінливістю),
великим числом копій в кожній клітині, материнським характером успадкування (тобто кожна молекула передається
людині в незміненому вигляді від матері). Дослідження мітохондріальної ДНК здійснювалося, наприклад, при
встановленні приналежності відомих Катеринбурзьких останків родини Романових.
Отже, сучасний аналіз ДНК, який довів свою ефективність при розкритті та розслідуванні злочинів, а також
подальша розробка найбільш ефективних методик його проведення - одне з пріоритетних напрямків розвитку
криміналістики в Україні.
В сучасних умовах новітні науково-технічні зміни призводять до того, що існуючі криміналістичні
методики вже не в повному обсязі задовольняють потреби судової практики. Це призводить до формування нових
галузей криміналістичної техніки.
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ЕНТОМОФАУНА УРОЧИЩА ПАПИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»
Ляса З.С., здобувач вищої освіти
Рудь О.Г., к.в.н., доцент кафедри біології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет

Цуманська пуща - національний природний парк в Україні. Розташований у межах Ківерцівського району
Волинської області, на території однойменного лісового масиву поблизу смт Цумань. Територія Цуманської пущі є
умовно прийнятою ділянкою великого, колись суцільного лісового масиву, який розташований у межиріччі Стиру і
Горині. У Південній смузі Цуманської пущі знаходиться урочище Папики.
Нами було проведене дослідження ентомофауни цього урочища, так як дана група тварин є
найпоширенішою на Землі, проте системних спостережень за популяцією ентомофауни даного урочища не
проводилось. В сучасній літературі можна знайти лише фрагментарні дослідження, науковців минулого століття
стосовно опису ентомофауни територій, що знаходяться поруч нашого об‘єкту досліджень [1, с. 24].
Мета досліджень полягала у вивченні якісних та кількісних характеристик популяції комах урочища
«Папики» Національного природного парку «Цуманська Пуща».
Об’єкт дослідженення: біоценози урочища «Папики».
Предмет дослідження: представники ентомофауни урочища, зокрема, ряду Твердокрилі.
При виконанні даної роботи ми використовували загальноприйняті в ентомології методи досліджень, які є
досить різноманітними [5, с. 47]. Зокрема, ми застосовували метод прямого спостереження (маршрутний),
порівняльний, облік і аналіз населення окремо взятої рослини, за допомогою ентомологічного сачка та статистичний,
згідно з стандартними методиками (Фасулати, 1971, Миркин и др., 2001) [2, с. 142; 3, с. 76; 4, с. 122].
Результати досліджень та їх обговорення. В ході нашого дослідження було виявлено, що ентомофауна
урочища Папики є досить різноманітною і повністю відповідає особливостям її географічного розташування. Нами
було виявлено представників таких рядів: Твердокрилі (Coleoptera), Лускокрилі (Lepidóptera), Двокрилі (Diptera),
Прямокрилі (Orthoptera), Перетинчастокрилі (Hymenoptera) та Бабки (Odonata). Проте, слід зазначити, що на
території урочища існують різні біоценози, зокрема: луків, лісу й лісових галявин, водойми та агроценози, так як
поряд розташовуються орні землі господарства та приватні ділянки. Тому, чисельність популяції комах на різних
типах біоценозів мала значні коливання. При дослідженні, ентомофауни лісу, нами було виявлено 40 видів комах,
що належать до 7 рядів та 23 родин. У видовому відношенні найбільш поширеними були представники ряду
Твердокрилі (27,5%), яких було виявлено 11 видів. Не менш поширеними є представники ряду Лускокрилі або
Метелики (22,5%), яких було виявлено 9 видів. Ряд Перетинчастокрилі (17,5%) був представлений 7 видами.
Однаковою кількістю видів по 4 у кожному, були представлені ряди Напівтвердокрилих або Клопів (10,0%) та Бабок
(10,0%). Ряд Прямокрилі (7,5%) представлений 3 видами й тільки 2 видами – ряд Двокрилі (5,0%).
Дослідження видового складу ентомофауни показало, що типовими видами, характерними для даної
території є комахи ряду Твердокрилі, які є представниками таких родин: Лускуни (Elateridae), Довгоносики
(Curculionidae), Жужелиці (Carabidae), Листоїди (Chrysomelidae), Чорнотілки (Tenebrionidae), Пластинчатовусі
(Scarabidae).
Наступні наші дослідження були направлені на вивчення популяційних характеристик, а саме визначення
коефіцієнтів зустрічності, щільності та домінування родин, що належать до ряду Твердокрилі.
В результаті дослідження коефіцієнту зустрічності родин, серед представників ряду Твердокрилі ми
отримали такі дані: Родина Кокцинеліди Coccinelidae (P=23%); Родина Лускуни Elateridae (P=6%); Родина
Довгоносики Curculionidae (P=17%); Родина Жужелиці Carabidae (P=10%); Родина Листоїди Chrysomelidae
(P=14%); Родина Чорнотілки Tenebrionidae (P=12%); Родина Пластинчатовусі Scarabidae (P=18%). З результатів
видно, що найбільш чисельними є родини Coccinelidae решта родин мали цей показник у межах від 6 до 18%.

Матеріали XІ Міжнародної науково–практичної конференції

232

При визначенні коефіцієнта щільності, ми отримали такі результати: Родина Кокцинеліди Coccinelidae
(V=0,5); Родина Лускуни Elateridae (V=0,5); Родина Довгоносики Curculionidae (V=0,2); Родина Жужелиці Carabidae
(V=0,2); Родина Листоїди Chrysomelidae (V=0,2); Родина Чорнотілки Tenebrionidae (V=0,2); Родина Пластинчатовусі
Scarabidae (V=0,3). Отже, найвищі показники цього коефіцієнта встановлено у родини Coccinelidae та Elateridae. У
решти родин показник щільності знаходився у межах від 0,2 до 0,3.
Досліджуючи показники коефіцієнта домінування родин, які відносяться до ряду Твердокрилі, ми
встановили, що наступні результати: Родина Кокцинеліди Coccinelidae (Д=2,4%); Родина Лускуни Elateridae
(Д=2,4%); Родина Довгоносики Curculionidae (Д=0,8%); Родина Жужелиці Carabidae (Д=0,8%); Родина Листоїди
Chrysomelidae (Д=0,8%); Родина Чорнотілки Tenebrionidae (Д=0,8%); Родина Пластинчатовусі Scarabidae (Д=1,6%).
За показником домінування абсолютними лідерами були родини Coccinelidae та Elateridae. Наступну позицію
зайняла родина Scarabidae. У решти родин показник коефіцієнта домінування знаходився у межах 0,8%.
Висновки. Серед усіх родин ряду Твердокрилі домінує родина Coccinelidae, яка має найвищі показники
коефіцієнтів щільності, зустрічності та домінування, що може бути зумовлене достатньою кормовою базою та
сприятливими умовами. В даному урочищі широко використовують біологічний метод боротьби з шкідниками, що
дозволяє утримувати лісовий масив у задовільному санітарному стані.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ СПИРТНИХ НАПОЇВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОГО
ДЖЕРЕЛА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ МІКРОДОМІШОК МАЛОЛЕТКИХ
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Ляшецький І. А., експерт відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Рівненського НДЕКЦ МВС
України
Перехід нашої держави до ринкових відносин призвів до збільшення кількості підприємств та структур, які
займаються забезпеченням населення харчовими продуктами. На продовольчому ринку України з’явилася велика
кількість нової продукції як вітчизняного так і закордонного виробництва.
На жаль на цьому фоні збільшується і кількість новоявлених “бізнесменів” від харчової промисловості,
головною метою яких є отримання швидкої наживи, при цьому нехтуються технологічні процеси, умови
виробництва, зберігання та розповсюдження продуктів – все це сприяє розвитку “тіньової економіки”, наносить
державі економічних збитків, піддає загрозі здоров’я та життя населення України.
У зв’язку з цим основний тягар у попередженні та розкритті злочинів у сфері економіки лягає на плечі
насамперед підрозділів Державної фіскальної служби України, а також Департаменту захисту економіки
Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Знову ж таки основне навантаження із дослідження такого роду
об’єктів в нашій області виконує Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (НДЕКЦ) МВС
України як найбільш оснащена установа.
Ще з 1969 року з метою підвищення боротьби зі злочинами, які відбувалися в закладах торгівлі,
громадського харчування, а також підприємствах-виробниках харчових продуктів в експертно-криміналістичних
підрозділах системи МВС були створені лабораторії дослідження харчових продуктів, безпосереднім завданням яких
була перевірка відповідності якості харчових продуктів вимогам державних стандартів та інших нормативних
документів.
Останні кілька років дуже гостро постала проблема боротьби з фальсифікацією (підробкою) різних
спиртних напоїв (найчастіше – горілки, коньяки, вина). Це стало можливим в зв’язку з спрощенням доступу до
спиртосировини (найчастіше – до дешевшої (тобто недостатньо очищеної)). Вживання продукції виготовленої з
використанням такої сировини дуже шкодить здоров’ю населення. Тому актуальним стає питання виявлення та
визначення мікрокількостей різних домішок в таких об'єктах як різноманітні спиртні напої.
Крім того, актуальним є не тільки економічний, але й соціальний та психологічний аспекти і це пов’язано із
загальним погіршенням економічної ситуації в країні за роки проведення реформ в економіці та суспільстві.
Зловживання різними спиртовмісними напоями є досить серйозною проблемою, особливо в країнах з перехідним
типом економіки.
Існуючі на даний час методики визначення наявності мікрокількостей домішок шляхом якісного хімічного
аналізу являються довготривалими, трудоємними, потребують значної кількості матеріалу і не дають змоги провести
кількісне визначення забруднюючих домішок при дослідженні відповідних об'єктів. В деяких випадках, особливо
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при малих кількостях досліджуваних зразків, вона взагалі не може бути проведена, якщо експерт застосовує методи
аналізу, які передбачені відповідними стандартами (ГОСТи, ОСТи, ДСТУ, ГСТУ).
ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА
При вирішенні питання про загальне походження алкогольних напоїв (бочка, цистерна тощо) звичайні
методи хімічного аналізу і дегустація як правило не дають результатів. В зв’язку з розвитком матеріально-технічних
засобів в практиці роботи підрозділів екологічного та споживчого контролю розвинутих країн набули поширення
фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу, які мають високу селективність, відтворюваність та чутливість.
Проте тільки проведення дослідження фальсифікованих спиртних напоїв з використанням комплексного підходу не
тільки для встановлення їх відповідності вимогам стандартів, а й виявлення можливих спільних джерел походження
(конкретна партія, бочка, цистерна).
В даній роботі саме комплексному підходу було приділено особливу увагу, що й дало свій результат. Було
поєднано три таких методи як: газова хроматографія, тонкошарова висхідна хроматографія та спектроскопія
поглинання в інфрачервоній (ІЧ) області спектру.
Дослідженню піддавались дві групи об’єктів:
- зразки рідин, вилучених з двох автомобілів, які перевозили прозору безбарвну рідину з характерним
запахом, схожу на етиловий спирт (згідно супровідних документів – концентрат миючого засобу) і були затримані
20.08.2017 (26 ємностей) та 14.09.2017 (14 ємностей) (об’єкти № 1,2);
- зразки горілчаних виробів різних найменувань, вилучених з певних торгівельних точок м. Вараш (об’єкт
№ 3), Сарненського (об’єкт № 4), Костопільського (об’єкт № 5) та Дубенського (об’єкт № 6) районів Рівненської
області протягом листопада 2017 року.
При дослідженні методами діючих Державних стандартів [7,8] відхилень показників рідин від
показників „спирту етилового ректифікованого” та „горілок, горілок особливих” виявлено не було, проте в ході
дослідження рідин (що декларувались як „миючі засоби”) було помічено одну особливість. При випаровуванні
певного об’єму рідин утворювався маслянистий залишок, безбарвний, без запаху (причому як у випадку
„концентрату миючого засобу”, так і для горілчаних виробів).
Тому всі надані об’єкти крім того досліджувалися методами, які виходять за межі відповідних
Держстандартів.
Методом газової хроматографії визначались наявність і кількість домішок інших спиртів.
Після вибору рідких нерухомих фаз і встановлення оптимальних умов розділення речовин наданих об’єктів
(параметри колонок, витрати газів, температурний режим) нами розглядалося питання про способи підготовки
спиртних напоїв до аналізу [1].
Як відомо, на даний час існує ряд методів підготовки проб до хроматографічного аналізу. Це – екстракція
органічними розчинниками, зневоднення досліджуваної рідини хімічним шляхом, дистиляція, концентрування за
допомогою молекулярних сит, введення в колонку газового об’єму (паро-газової фази) над рідиною.
Однак всі перераховані методи в тій чи іншій мірі призводять до втрати чи новоутворенню ароматичних
речовин і не дають істинної інформації про якісний і кількісний вміст летких речовин в аналізуємих напоях.
Метод прямого введення проби в колонку дозволяє позбутися помилок, пов’язаних з технікою
концентрування летких речовин, і дає точне уявлення про істинний якісний та кількісний склад ароматичних
речовин в досліджуваних зразках. Використання газорідинної хроматографії з програмуванням температури
дозволяє значно розширити можливості цього методу. В нашій роботі ми використали метод безпосереднього
введення спиртних напоїв у колонку.
Для дослідження нами було вибрано такі умови аналізу:
колонка – W-подібна нержавіюча трубка діаметром 3 мм, довжиною 2 м;
твердий носій – хромосорб W (60-80 меш);
рідка нерухома фаза - ПЕГ-300 (15% від маси твердого носія);
детектор полум’яно-іонізаційний;
чутливість детектора – 5х10-10 А;
газ-носій - гелій (швидкість 40-50 мл/хв);
температура термостата – 50°С (до виходу піка етилового спирту) з програмуванням до 90°С (швидкість
підняття температури 5°С/хв);
температура випаровувача - 125°С;
об’єм проби – 2 мкл;
витрата водню - 20 мл/хв,
витрата повітря - 300 мл/хв.
Дослідження проводили на хроматографі “CHROM-5”, модернізованому апаратно-програмним комплексом
“ToolBox” (виробництво фірми «Класс А», м. Харків).
Кількісний вміст окремих компонентів розраховувався методом внутрішнього стандарту за графічною
залежністю площі піків від вмісту досліджуваного компоненту.
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В результаті аналізу в досліджуваних рідинах були ідентифіковані метанол та етанол (див. рис. 1).

Рис.1. Типова хроматограма досліджуваних рідин об.1-6.
З метою визначення речовини маслянистого залишку проводили дослідження методом інфрачервоної (ІЧ)
спектроскопії. Особливість ІЧ-спектроскопії якраз і полягає в тому, що кількість речовини, необхідна для її
визначення мінімальна (на рівні міліграмів). Певні об’єми рідин випаровували в скляних чашках в сушильній шафі
при 70-800С до постійної маси, отримані маслянисті залишки змішували з сухим бромистим калієм у співвідношенні
1:100-150 (зразок до KBr). Далі суміш диспергували на вібраторі фон Ардена та пресували у формі таблетки. З
отриманих таблеток знімали спектр за таких умов:
•
спектрометр "Specord М-80";
•
діапазон довжин хвиль – 4000-200 см-1;
•
крок вимірювання – 4 см-1;
•
діаметр таблетки – 3 мм;
•
час інтегрування – 0,5 с;
промінь порівняння компенсували за допомогою атенюатора (70%).
Отримані спектри порівнювали зі спектрами, наведеними в довідковій літературі [3], а також зі спектрами
бібліотеки програми обробки ІЧ-спектрів “OMNIC” фірми “Nicolet Instruments Inc.” за наявністю, формою та
інтенсивністю смуг поглинання. Результати дослідження наведені в таблиці № 1.
Таблиця №1. Смуги поглинання основних груп органічних сполук в отриманих ІЧ-спектрах.
Об’єкти

Смуги поглинання, см-1

об.1,2

2960, 2880, 1775, 1700-1610,
1375, 1260, 1100, 1080, 795

об.3-6

2960, 2880, 1775, 1700-1610,
1375, 1260, 1100, 1080, 795

Об’єкти Смуги поглинання, см-1
об.1,2 2960, 2880, 1775, 1700-1610, 1375, 1260, 1100, 1080, 795
об.3-6 2960, 2880, 1775, 1700-1610, 1375, 1260, 1100, 1080, 795
На підставі отриманих результатів можна зробити такі висновки:
ІЧ-спектри об’єктів 1,2 та 3-6 співпадають між собою за кількістю, положенням та відносною
інтенсивністю смуг поглинання. Наявність вищевказаних (таблиця № 1) смуг поглинання: (2960, 2880 – валентні
коливання метильної групи; 1375 - деформаційні коливання метильної групи; 1700-1610 – група смуг 1,2-заміщених
ароматичних сполук; 1775 – коливання карбонільної групи складних ефірів ароматичних кислот; 1260, 1080 –
коливання С-О групи складних ефірів ароматичних кислот; 1100 – коливання С-О-С зв’язку аліфатичних простих
ефірів) [2,3,4]
вказує на те, що маслянистий залишок в наданих об’єктах 1-6 є диетоксиетил-о-фталатом, який
використовується як пластифікатор у виробництві полімерних матеріалів (напр., полівінілхлориду, фторопластів
тощо) (див. рис.2).
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Рис.2. ІЧ-спектр мікродомішки речовини в об.1-6 (вгорі) в порівнянні зі спектром диетилоксиетилфталату з
бібліотеки спектрів програми обробки ІЧ-спектрів “OMNIC”.
З метою надійної ідентифікації даної домішки було використано метод тонкошарової висхідної
хроматографії в системах розчинників [6]:
гексан-ацетон (3:1) – 1;
гексан-етилацетат (3:1) – 2;
толуол-етанол (9:1) – 3.
Для цього відбирали 10 мл спирту чи горілки та упарювали у випарювальній чашці при 70-800С (для
горілки – приблизно вдвічі). Далі вилучали фталат, екстрагуючи його хлороформом. При цьому для горілки
екстракцію проводили тричі. Далі хлороформні екстракти обережно концентрували повільним упарюванням до
об’єму близько 0.5 мл, після чого в кількості 5-10 мкл наносили на стартову лінію пластинки ТШХ „Сорбфіл ПТСХАФ-А”. При цьому одночасно з досліджуваними зразками наносили спиртові розчини диетил-, диоктил-,
диетилоксиетилфталатів як „свідків” (вільних зразків).
Виявлення зон фталатів здійснювали по гасінню люмінесценції фону при їх опроміненні УФ-світлом з
довжиною хвилі 254 нм – зони речовин проявляються у вигляді темних плям на флуоресціюючому фоні. В якості
візуалізуючого агента використовували реактив „резорцин-сірчана кислота” – для цього пластинку оббризкували
сумішшю 2 М сірчаної кислоти і 20 % спиртового розчину резорцину у співвідношенні 1:1 з наступною витримкою в
сушильній шафі протягом 15 хв. при 1200С. Хроматографічні зони фталатів проявляються у вигляді коричневих
плям на жовтому фоні, які в УФ-світлі з довжиною хвилі 366 нм мають люмінесценцію червонувато-коричневого
кольору. На завершення пластинку оброблювали парою аміаку, при цьому коричневе забарвлення змінюється на
оранжеве, а при опроміненні УФ-світлом з довжиною хвилі 366 нм з’являється яскрава люмінесценція зеленуватолимонного кольору внаслідок утворення флуоресцеїну (чутливість біля 0.05 мкг). В результаті аналізу в
досліджуваних об’єктах виявлено одну хроматографічну зону, яка відповідає зразку диетилоксиетил-о-фталату.
Для покращення якості тонкошарових пластинок рекомендується шар силікагелю перед початком аналізу
активувати розчинником, елююючи пластинку в тій же системі розчинників, після чого просушити її при 100-1100С.
Результати дослідження методом ТШХ, значення Rf (Rf – відношення відстані від центру плями до лінії старту до
відстані від лінії старту до лінії фронту) на шарі силікагелю пластинки „Сорбфіл ПТСХ-АФ-А” (виробництво
м.Краснодар, РФ) наведені в таблиці № 2.
Таблиця № 2. Rf, гашення люмінесценції та колір зон на хроматограмах об’єктів
Колір зони після
проявлення (в дужках
Значення Rf в
люмінесценція, λ=366 нм
системах
Гашення
розчинників
Назва
резорцинпара
флуоресценції,
речовини
H2SO4
аміаку
λ=254 нм
фон фон 1
2
3
світложовтий
сірий
Диетилфталат
0.45 0.48 0.61
коричнев.
оранжевий
Диоктилфталат 0.41 0.44 0.58
+
(червонув.- (зеленуватоДиетилоксикоричн.)
лимонна)
0.40 0.41 0.52
етилфталат
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Назва речовини Значення Rf в системах розчинників Гашення флуоресценції, λ=254 нм
після проявлення (в дужках люмінесценція, λ=366 нм
резорцин-H2SO4 пара аміаку
1
2
3
фон - жовтий
фон - світло-сірий
Диетилфталат
0.45
0.48
0.61
+
коричнев. (червонув.-коричн.)
(зеленувато-лимонна)
Диоктилфталат 0.41
0.44
0.58
Диетилокси-етилфталат
0.40
0.41
0.52
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ВИСНОВКИ
Таким чином встановлено, що обидві групи об’єктів містять домішку однієї речовини –
диетилоксиетилфталату. Вміст даної речовини визначали ваговим методом – для цього визначені об’єми рідин
наливали у випарювальні чашки та упарювали до постійної маси в сушильній шафі при 100-1100С після чого чашки
зважували на аналітичній вазі. Встановлено, що вміст диетилоксиетилфталату в літрі об.1,2 (спирт) становить 0.0480.052 %, в 0.5 літра (пляшці) об.3-6 – 0.009-0.011 % (в перерахунку на 96% спирт – 0.045-0.055%).
Отже, виходячи з результатів отриманих проведеним дослідженням, можна зробити висновок, що за
наявністю та кількісним вмістом однорідної домішки малолеткої органічної речовини (диетилоксиетилфталату)
об.1,2 можуть мати спільну групову належність з об.3-6 (тобто можуть мати єдине джерело походження).
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ЕТНОФАУНІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖІЛ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мосійчук В. І., здобувач вищої освіти
Трохимчук І.М., к.п.н., доцент кафедри біології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет
Запилення – це процес перенесення пилку із пиляків на приймочку маточки. У квіткових рослин
розрізняють два способи запилення: самозапилення і перехресне запилення. У природі самозапильних рослин
набагато менше, ніж перехреснозапильних. Самозапилення хоч і сприяє стабілізації ознак виду, але обмежує
пристосованість рослинних організмів до умов природного навколишнього середовища. Перехресне запилення має
біологічну перевагу над самозапиленням, оскільки забезпечує нове поєднання ознак дочірних організмів, тим самим
збільшуючи їх життєву силу. Перенесення пилку у разі перехресного запилення здійснюється за допомогою тварин
(зоофілія), у тому числі птахів і ссавців – кажанів, гризунів, але головним чином за допомогою комах (ентомофілія).
Бджоли відіграють важливу роль в запиленні квітучих рослин, будучи найчисленнішою групою опилювачів
в екосистемах, пов’язаних з квітами. Залежно від поточної потреби, бджоли можуть концентруватися як на зборі
нектару, так і на зборі пилку. В обох випадках бджоли сприяють запиленню рослин, але при зборі пилку цей процес
проходить набагато ефективніше.
Тіло більшості бджіл покрите численними електростатичними гіллястими ворсинками, що сприяють
прилипанню та перенесенню пилку. Періодично вони зчищають з себе пилок, збираючи його щіточками
(щетинкоподібними волосками, у більшості видів розташованими на лапках, а у деяких на черевці) і потім
переносять її в спеціальні кошики для пилку (corbicula), розташовані між задніми лапками. Багато видів бджіл
схильні збирати пилок тільки з певних видів, інші в цьому питанні не так категоричні і користуються великою
різноманітністю квітучих рослин.
До надродини осиних (Vespoidea) належить кілька родин. З родини сколій (Scoliidae) запилювачем є сколія
жовтолоба (Scolla flavifrons). Це найбільший представник з ряду Перетинчастокрилі, довжина її тіла 40-60 мм. Самка
звичайно більша за самця. Тіло цих ос темне, на черевці помітні чотири великі жовті або червонуваті плями. Голова
самки забарвлена в оранжевий або червоний колір. Крила темні. Дорослі сколії живляться нектаром особливо
зонтичних і складноцвітих рослин. Самки значну частину життя проводять у ґрунті. Риючись у ґрунті, вони
відшукують личинок пластинчастовусих, особливо хрущів, хлібних жуків, жуків-носорогів і рогачів, яких
паралізують уколом жала. На таку паралізовану личинку самка відкладає яйце, з якого виходить личинка сколії, що
живиться паралізованою личинкою, поступово її поїдаючи. Сколії дуже корисні і їх слід оберігати.
Представники ряду Двокрилих (Diptera) в дорослій фазі - жителі повітряного середовища. Більшість їх
видів - споживачі нектару, а деякі й пилку (особливо дзюрчалки). Це другий за значенням для квіткових
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перехреснозапильних рослин ряд комах, до якого входить багато родин, родів і видів: мокреці, що живляться
нектаром і пилком; ґедзі, самці й самки яких до запліднення живляться нектаром; довгохоботниці, що смокчуть із
квіток нектар; львинки і дзюрчалки - діяльні переносники пилку багатьох видів рослин; нектар, як додаткове
живлення, необхідний товкунчикам; великоголовки і строкатокрилки завжди разом зустрічаються на квітках
багатьох видів трав’янистих рослин; тахіни - знищувачі найнебезпечніших лускокрилих, що потребують
додаткового живлення нектаром, і багато інших.
Представники родини Bombylidae - густо опушені мухи з широким коротким черевцем, вусики з кінцевим
придатком, інколи 2-членистим, хоботок може бути дуже довгим, крила часто з темним малюнком. Мухи літають в
жаркі сонячні дні, деякі парять над квітами, довгий хоботок використовується для висмоктування квіткового
нектару. Родина включає мух, спеціалізованих запилювачів, вони живляться нектаром квіток з глибокими
нектарниками. Ці комахи за зовнішнім виглядом нагадують джмелів, у них компактне, волосисте тіло з довгим
хоботком.
Німфаліди, білани, подалірії, бархатниці (сатири), совки, деякі вогнівки, строкатки і види багатьох інших
родин пов’язані з великою кількістю видів квіткових рослин. Метелики з ряду Лускокрилих (Lepidoptera) часто
відвідують квіти, багаті нектаром, але роль їх у запиленні незначна. Опускаючи довгий хоботок у квітку, метелики
часто навіть не сідають на нього, а беруть нектар на лету, не торкаючись пиляків. У первинних молей хоботок
короткий, і вони відвідують квіти, у яких нектар міститься неглибоко. Зубаті первинні молі зберегли жувальний
ротовий апарат і живляться пилком. Запилювачами з ряду Лускокрилих є денні метелики родин Nymphalidae,
Satyridae, Lycaenidae та нічні метелики (бражники).
Квіти, які запилюються денними метеликами червоного або помаранчевого забарвлення. Нектарники часто
знаходяться у основи довгої вузької трубки віночка, звідкіля його можуть дістати тільки ці комахи з їх витягнутим
сисним ротовим апаратом. Проте основним запилювачем покритонасінних рослин є бджола медоносна (Apis
mеllifera).
Ентомофільні сільськогосподарські культури поділяються на такі, які бджоли відвідують добре, бо вони є
добрими медоносами та пилконосами, і ті, що мало відвідуюються, в яких виділення нектару незначне або нектар
малодоступний для бджіл. До першої групи належать гречка, еспарцет, соняшник, до другої — червона конюшина, в
якій через довгу трубочку віночка бджола не має змоги вибирати нектар. Загалом же медоносні бджоли запилюють
близько 80 % ентомофільних рослин, інші комахи — 18 % , вітром запилюється 2 % .
Дослідження запилювачів включають наступні види робіт: встановлення рослин, квіти яких відвідує один і
той самий вид комахи; визначення частоти, з якою комаха даного виду відвідує квіти різних видів рослин;
встановлення часу найбільшої активності запилювачів протягом дня.
Комах-запилювачів найпростіше збирати на квітах чистих посівів або заростей рослин косінням сачком і
іншими способами, які застосовуються для збору різних комах. Це дає можливість протягом короткого часу зібрати
певну кількість комах, серед яких будуть і запилювачі даної культури, і встановити співвідношення окремих груп.
Для визначення інтенсивності відвідування бджолами рослин, беруть за основу квітку певного виду і підраховують
частоту її відвідування.
У період активної діяльності бджолина сім’я, як правило, складається з однієї самки-матки й кількох сотень
або тисяч робочих бджіл – недорозвинених самок і самців-трутнів [1, c.16].
У літні місяці бджолина сім’я середніх розмірів нараховує 40-50 тисяч бджіл-робітниць, кілька сотень
трутнів та одну матку, що є матір’ю всіх інших членів громади. У нашому кліматі бджола активна тільки в теплі
місяці. Але навіть у літню пору в холодні й дощові дні бджоли залишаються у вулику. Коли температура у вулику
падає нижче 34°С, бджоли щільніше зосереджуються на стільниках, що зменшує втрату тепла. При підвищенні
температури бджоли послаблюють клубок своїх тіл, що, в свою чергу, викликає спад температури у вулику.
Раси бджіл можна поділити на три групи: європейські, азіатські, африканські.
Медоносна бджола, вивезена з Європи, стала найбільш популярною і розповсюдженою в Австралії, Новій
Зеландії, США й інших країн.
Багато природних і господарських факторів привели до формування різних цінних аборигенних порід
бджіл. Виділяють наступні породи, які набули поширення на території України: українська степова, карпатська,
середньоросійська, сіра гірська кавказька. Ці породи відрізняються між собою за рядом характеристик: масою тіла
комахи, довжиною хоботка, яйценосністю яєць матки за добу, схильністю бджолиної сім’ї до роїння,
прополіскування гнізда, викрадання меду, жаління та зимостійкості.
Нами досліджувалася українська степова бджола, яка має масу тіла близько 105 мг, довжину хоботка 6,46,6 мм, яйценосність яєць маткою за добу складає 1800-2000 шт, помірною схильністю сім’ї до роїння та
прополіскування гнізда, високою зимостійкістю й стійкістю до захворювань, великою працездатністю [2, c.38]. При
огляді гнізда ці бджоли поводяться спокійніше, ніж середньоросійські. Димом приборкуються швидко й легко.
Схильні до злодійства й чудово захищають своє гніздо від бджіл-злодійок. Ця порода відрізняється миролюбством.
Медопродуктивність бджолиної сім’ї багато в чому залежить від природних умов, середньодобових
температур та початку вильоту після зимівлі. Медоносні рослини поділяють на декілька категорій, залежно до їх
застосування. Це зернові й технічні культури, кормові трави, баштанні та овочеві культури, лікарські рослини,
медоноси та пилконоси садів та ягідників, а також угідь, парків та полезахисних насаджень, медоноси лук і пасовищ
та спеціальні медоноси. Одними з перших весняних медоносів нашого краю є проліски, ліщина, медунка, ряст,
абрикоси, пізніше зацвітають кульбаба, терен, вишня, слива, яблуня, ріпак, робінія звичайна. Літніми медоносами є
конюшина лучна, синяк звичайний, глуха кропива біла, буркун, липа, гречка, соняшник. У цей період за відсутності
несприятливих умов бджоли є найбільш продуктивними.
Найпоширенішими продуктами бджільництва є мед, перга, маточкове молочко, прополіс, віск, бджолина
отрута.
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Мед виробляють бджоли з нектару квіток ентомофільних рослин. За походженням мед буває: квітковий
(виробляється бджолами з нектару квіток ентомофільних рослин), падевий (отримується в результаті переробки
бджолами паді або медовий роси, яку вони збирають на листках і стеблах рослин), цукровий (отримується при
переробці бджолами цукрового сиропу, який на пасіках згодовують бджолам для поповнення у вуликах кормових
запасів, стимулювання розвитку сімей в сезон, коли немає взятку і у вигляді лікувальної підгодівлі).
Віск - виробляється у бджіл восковими залозами-дзеркальцями на нижній частині черевця і
використовується для будівництва стільників і маточників, для запечатування меду і скріплення стільників гнізда.
На поверхні дзеркалець він виступає через найдрібніші пори і, стикаючись з повітрям, швидко застигає в прозорі
тонкі пластинки. Восковиділення у бджолиної сім’ї тим вище, чим рясніший і триваліший медозбір. З воскових
пластинок бджоли відбудовують нові стільники, збираючись на рамках гронами.
Маточкове молочко - це насичений жирами, вуглеводами, амінокислотами, мінеральними солями,
вітамінами і гормонами білковий корм (секрет), що виробляється молодими бджолами-годувальницями для
вигодовування з яєць личинок, які вилупилися (особливо маткових) і годування самої матки в період кладки яєць.
Свіже маточне молочко білого, злегка кремового кольору, має гострий кислуватий смак і легкий специфічний запах,
зовні нагадує сметану. До складу білків маточного молочка входить близько 20 амінокислот, воно багате вітамінами
групи В [3].
Прополіс - смолиста, з приємним запахом ефірних масел речовина, корисне не тільки для бджіл, але й для
людини. Багатий він вітамінами, мікроелементами, має бактерицидну дію. Розрізняють два види прополісу. Перший
виділяється бджолами у вигляді бальзамічного речовини при перетравленні пилкових зерен квіток, другий бджоли
приносять у вулик з бруньок і тріщин дерев: тополі, сосни, берези, соняшника та деяких трав[3].
Перга - це законсервований бджолами квітковий пилок. Вона необхідна бджолам для вирощування
розплоду, виділення воску і маткового молочка. Принесений у вулик квітковий пилок бджоли складають у вільні
комірки стільників, утрамбовують головою, заливають зверху свіжим медом і запечатують восковими кришечками.
Бджолина отрута - це секрет отруйних залоз, який разом з жалом бджола використовує проти своїх ворогів і
шкідників.
У результаті проведених досліджень ми довели, що основним запилювачем покритонасінних рослин є
бджола медоносна (Apis mеllifera). Нами були встановлені найбільш відвідувані медоносні рослини, що
зустрічаються на досліджуваній території.
Список використаних джерел
1. Білик Е.В. Великий сучасний довідник бджоляра: 15 000 корисних порад досвідчених пасічників для початківців
та професіоналів. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 528 с.
2. Поліщук В.П. Бджільництво : підручник. – К.: «Вища школа», 2001. – 287 с.
3. Тализін, Н.Ю. Бджільництво: розведення і догляд / Н.Ю. Тализін. - М.: Вече, 2005. - 176 с.
4. http://kayiles.ru/page/produkti-bdzhilnictva-med-visk-matochne-molochko-propolis-kvitkovij-pilok-perga-bdzholinaotruta
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ASCARIS LUMBRICOIDES І TRICHOCEFALUS TRICHIURIS
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНЩИНІ
Парфенюк І.О., здобувач вищої освіти
Воловик Г.П., к. в. н. доцент кафедри біології ,онкології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), третє місце в світі по захворюваності серед
інфекційних хвороб займають кишкові гельмінтози. Крім кишкових гельмінтозів, існують і не менш небезпечні для
людини позакишкові гельмінтози, які можуть вражати будь-які органи і системи. При цьому зараження дорослих
відбувається так само часто, як і дітей. Понад 25% населення Земної кулі заражені гельмінтами і більше 100 млн.
дітей у світі через гельмінтозів мають затримки росту та розумового розвитку. Крім цього, за даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я ,50 млн. людей, які помирають щороку у світі від паразитарних захворювань, з них 14
млн.людей від гельмінтозів. Поширеність гельмінтозів в світі, за даними (ВООЗ) на 1.01.2017р., що передаються
через ґрунт (забруднення рук та продуктів харчування ) надзвичайно висока та орієнтовно складає: аскаридоз – 1
мільярд 450 мільйонів жителів, трихоцефальоз – 1 мільярд 50 мільйонів, інші нематоди – 1 мільярд 300 мільйонів
жителів. За останніми даними американських паразитологів виявлено, що , один вид паразита живе у 85% дорослих
американців, а деякі дослідники вважають, що ця цифра може сягати 95%. І це в такій багатій і благополучній країні
як США (за даними бюлетня Secrets of Robust Health).
В Європі заражений гельмінтозом кожен третій житель, які не знають про це [1, с. 115; 2, с. 360; 3, с. 34].
Отже, паразитизм – надзвичайно поширене явище в природі. Його формування відбувалось незалежно в
різних філогенетичних гілках, і нині він зустрічається серед представників усіх царств органічного світу. На
сьогоднішній день, нараховують понад 250 видів гельмінтів у людей, з них на території України зареєстровано
близько 30 й це число може стрімко зрости за рахунок екзотичних, не типових для нашої місцевості, паразитів, за
рахунок міграції населення та поширеним туризмом. [1, с. 118; 3, с. 36].
Найбільш поширеними збудниками гельмінтозів в Україні у дітей віком від 1,5 до 4 років є Ascaris
lumbricoides та Trichocephalus trichiurus, що на нашу думку, безпосередньо пов‘язано з недотриманням гігієнічних
вимог. Останнім часом під час обстежень населення їх виявили відповідно по 70 000 та 13 000 випадків на рік [4, с.
58].
За даними паразитологічного моніторингу в Україні, протягом життя практично кожна людина переносить
якесь паразитарне захворювання. За офіційними даними ВООЗ, у світі аскаридозом щорічно уражається біля 1 млрд
450 мільйнів,людей, трихоцефальозом – до 1 мільярд 50 мільйонівлюдей, результати досліджень станом 2017 рік.
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Таким чином, актуальність проблеми гельмінтозів в Україні та в світі обумовлена надзвичайною
поширеністю гельмінтозів та значними негативними наслідками на здоров’я населення.
Метою роботи було, визначення особливостей поширення аскаридозом і трихоцефальозом серед різних
вікових груп населення Рівненської області та порівння захворюваності по районах з показниками по Україні.
Об‘єктом дослідження є населення різних вікових груп, що проживає на території Рівненської області.
Предметом дослідження: паразитичні організми (аскариди, волосоголовці) та хвороби, що вони викликають.
Методи досліджень. Застосовували загально прийняти в гельмінтології методи діагностики. Основою
лабораторної діагностики кишкових гельмінтозів є копрологічні дослідження на наявність яєць аскарид (Ascaris
lumbricoides) та волосоголовців (Trichocephalus trichiurus), які здійснювали методами товстого мазка за Като та
збагачення за Калантарян із триразовою кратністю та інтервалом 14 днів [3, с. 34; 5, с. 8].
Результати досліджень. Було встановлено, що в Україні продовжує залишатись складною ситуація з
захворюваністю населення гельмінтозами. Аналіз офіційних статистичних матеріалів стосовно поширення
гельмінтозів в Україні свідчить, про щорічну реєстрацію порядка 300-400 тис. випадків гельмінтозів ( 2013 ) (за
даними І.П. Козярина), хоча неофіційно ці цифри в п‘ять разів вищі. В Україні, за останні п‘ять років, щорічний
показник захворюваності на гельмінтози становить в середньому 1333 випадки на кожні 100 тис. населення, 80% з
яких припадає на дітей, що становить 2025,6 на 100 тис. дитячого населення. Традиційно аскаридоз та
трихоцефальоз реєструються як масові захворювання населення в Україні, відповідно, 38,01; 21,4 випадків на 100
тис. осіб.
За вибірковими дослідженнями ураженість дітей на аскаридоз та трихоцефальоз становить: 8,5% дітей, які
відвідують дошкільні заклади; 6,9 дітей% які перебувають в домашніх умовах(у віці до 7 років включно) ; 20% дітей
шкіл-інтернатів з денним та 100% - з цілодобовим перебуванням; 11 школярів% .
Досить поширена хворобаз групи гельмінтозів аскаридоз в Україні посідає друге місце серед паразитичних
інвазій після ентеробіозу. Щорічно реєструється близько 65 тис. хворих. Частка городян серед них складає 2/3, до
80% з них є діти віком до 14 років.
За офіційними статистичними даними, в Україні щорічно реєструються близько 100 тисяч випадків
аскаридозів, із них у 80% дітей до 17 років, показник захворюваності в межах від 1074,51 до 1256,14 на 100 тис.
населення. Серед дитячого населення України найвища захворюваність на гельмінтози спостерігається у віковій
групі 5–9 років, що пояснюється цільовим проведенням медичних оглядів серед даного контингенту.
Проблема вивчення стану поширення гельмінтозів серед дитячого населення є досить актуальною, зважаючи
на значні показники захворюваності та досить високий рівень забруднення навколишнього середовища яйцями
гельмінтів.
За результатами аналізу статистичних матеріалів та власних досліджень нами було встановлено, що на всіх
адміністративних територіях нашої області були виявлено 8861 вогнище аскаридозу та 116 трихоцефальозу серед
дітей віком від 0 до 17 років.(2013 рік ). Діти з аскаридозом та трихоцефальозом належали до різних вікових груп:
серед дітей віком до 1 року на аскаридоз захворіло 153 дитини (1,7%), трихоцефальозом - 0 (0%); а вже в групі віком
1-4 роки, діагноз на аскаридоз був поставлений 3067 дітям (34,6%), на трихоцефальоз захворіло 19 (16,4%). Проте
найвищим рівень захворюваності був серед дітей віком 5-9 років, діагноз на аскаридоз був поставлений 3943 дітям
(44,5%), трихоцефальоз – 71 дитині (61,2%). Наступна вікова категорія дітей мала також досить високі показники
рівня захворюваності. Так серед дітей віком 10-14 років, аскаридозом хворіло 1267 дітей (14,3%), трихоцефальоз - 21
(18,1%). Серед дітей віком 15-17 років, аскаридоз був виявлений у 431 дитини (4,9%), а трихоцефальоз у 5 дітей
(4,3%).
За результатами моніторингу на паразитарні захворювання, щорічно на гельмінтози обстежується від 145,6
(2012 рік) до 152,6 (2016 рік) до 162,4 (2017) тисяч дітей віком 0–17 років, із них у середньому за рік вивляється до 6
тисяч хворих, яким діагноз було поставлено вперше. За даними ДЗ «Український центр контролю та моніторингу
захворювань МОЗ», станом на 2017 рік ситуація не зазнала значного покращення, так рівень захворюваності серед
дітей на аскаридоз зріс майже на 8% і на сьогодні становить 162,4 тис. дітей віком від 0 до 17 років. Слід зазначити,
що в Рівненській області рівень захворюваності на аскаридоз протягом 2016 року становив 222,44 на 100 тис. дітей, а
в 2017 цей показник знизився до 200,47 на 100 тис, що значно перевищує ці показники по Україні в цілому.
При вивченні захворюваності на аскаридоз установлено, що її середній кумулятивний показник майже вдвічі
перевищує аналогічний по Україні і становить 649,29 на 100 тисяч дитячого населення; найвищий рівень ураженості
дітей спостерігається у віковій групі 5–9 років - 1095,98 на 100 тис. населення, в той час по Україні він становить
521,24.
Аналіз епідемічної ситуації за період з 2012 по 2017 роки показав, значне поширення захворюваність на
аскаридоз у дітей віком 1-4 років, яка зросла від 788,08 у 2012 році до 986,94 у 2017 році на 100 тис. населення. В той
час по Україні цей показник був майже в два рази менший і становить 462,00 та у віковій групі 0-1 рік він також
збільшився від 153,35 (2012 рік) до 263,74 (2016 рік) на 100 тисяч населення (по Україні 92,54). Стабільно високими
залишаються показники серед дітей 10-14 років - 369,45 на 100 тисяч населення (по Україні - 286,53) та 15-17 років 185,70 на 100 тисяч населення (по Україні - 146,87). Серед інвазованих аскаридозом осіб 51,9% становили діти, які
не відвідують організовані колективи, решта (48,1%) відвідувала дитячі колективи (32,4% - загальноосвітні школи,
14,4% - дитячі садочки, 0,9% були вихованцями шкіл-інтернатів, 0,3% - дитячих будинків, 0,1% - будинку дитини).
Аналізуючи показники захворюваності на аскаридоз, необхідно відзначити, що у 2012 році найвищі
показники були встановлені серед населення Дубенського (726,9), Сарненського (332,15), Березнівського (331,90) та
Корецького (308,88) в перерахунку на 100 тис. населення. В той же час, серед населення Володимирецького та
Костопільського районів показник захворюваності на аскаридоз був відповідно 59,63 та 68,21 на 100 тис. населення.
В Рівненській області показник захворюваності населення на аскаридоз (221,46) більше ніж в 2 рази перевищував
показник по Україні (110,11). В наступні роки можна відзначити незначні зміни цього показника, то його зменшення
то зростання й станом на 01.01 2017 року показник захворюваності на аскаридоз в Рівненській області, дещо зріс й
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становить 222,57 на 100 тис. населення, по Україні цій показник знизився до 97,98 на 100 тис. населення. У 2017 році
у населення Володимирецького району показник захворюваності на аскаридоз становив 17,42, Здолбунівського 31,48
та Демидівського 40,94 на 100 тис. населення. Як видно з отриманих результатів, епідемічна ситуація щодо
захворюваності дітей на аскаридоз в Рівненській області залишається напруженою протягом останніх 5 років.
Аналізуючи рівень захворюваності на трихоцефальоз серед населення Рівненської області необхідно
відзначити тенденцію до покращення. При моніторингу трихоцефальзу чітко прослідковується його щорічне
зниження серед дітей в області, показник нижчий за загальнодержавний і становить в середньому 8,55 на 100 тисяч
населення (по Україні - 15,04). На високому рівні залишались ураженими трихоцефальозом діти віком 5-9 років 20,11 на 100 тисяч населення (по Україні - 20,73). 52,6% хворих дітей не відвідували організованих дитячих закладів,
38,8% становили школярі загальноосвітніх шкіл, 4,3% - відвідували дитячі садки, 4,3% - школи-інтернати. В Україні
зараженість населення трихоцефальозом складає 10,7- 24,8%.
Так у 2012 році захворюваність на трихоцефальоз в перерахунку на 100 тис. населення по Рівненській області
становила 9,38, по Україні 7,59, а вже на кінець 2016 року показник по області (1,29) був в два рази меншим за
показник по Україні (3,44) й залишився на відповідному рівні протягом 2017 року (1,29). Проте, й тут необхідно
зазначити досить значні коливання цього показника серед населення різних адміністративних територій. Так
найвищі показники рівня захворюваності населення на трихоцефальоз відмічено серед населення Березнівського
(31,71), Зарічненського (28,39) та Дубровицького (26,59) районів. В той же час цей показник у населення
Гощанського району становив (2,78), Дубенського (4,79), Здолбунівського (5,26). Станом на 2017 рік, межі
показника рівня захворюваності населення на трихоцефальоз знаходились від 1,75 до 10,65 на 100 тис. населення.
На нашу думку, це може пояснюватись низькою настороженістю медиків до трихоцефальозу, недостатньою
діагностикою з неповним охопленням найбільш вразливого контингенту населення та виявленням захворювання.
Висновки. Захворюваність на аскаридоз та трихоцефальоз серед дитячого населення Рівненської області
бажає бути кращою.Аналізуючи показники захворюваності на аскаридоз ,необхідно відзначити ,що найвищі
показники були встановленні серед населення Дубенського ,Сарненського,Березнівського та Корецького районів.В
Рівненській області показник захворюваності населення на аскаридоз більше ніж в 2 рази перевищував показник по
Україні.Інвазованість дитячого населення аскаридозом залишається стабільно високою, найбільш вразливою
категорією була вікова група дітей 5–9 років (1095,98 на 100 тисяч населення). За останні 5 років, намітилась стійка
тенденція до зростання захворюваності серед дітей дошкільного віку. Найвищі пказники захворюваності населення
на трихоцефальоз відмічено серед населення Березнівського ,Зарічненського та Дубенського районів, інтенсивність
епідемічного процесу щодо трихоцефальозу серед дітей, зафіксована також у віковій категорії 5–9 років (20,11 на
100 тисяч населення);В Україні зараженість населення трихоцефальозом складає 10,7-24,8% з 2012-2017 рр.
Для впровадження ефективної системи запобігання поширенню данних інвазій необхідно покращити
лікувальні та профілактичні заходи.
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АНАЛІЗ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДИНИ
CHRYSOMELIDAE В БІОЦЕНОЗАХ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ
Редько К.В., здобувач вищої освіти
Гусаковська Т.М.,старший викладач кафедри біології та медичної фізіології
Рівненський державний гуманітарний університет
Жуки-листоїди, або хризомеліди (Chrysomelidae) – одна з найбагатших видами родин твердокрилих у
фауні України. У світовій фауні налічується близько 50 000 видів, із Палеарктики відомо близько 3500, а з
території колишнього Радянського Союзу – більш ніж 1400 видів. Листоїди відіграють важливу роль у
функціонуванні багатьох природних екосистем, частина з них є шкідниками рослин, що культивуються людиною, а
деякі є перспективними для боротьби з бур’янистою рослинністю.
Незважаючи на те, що листоїди – одна з найвивченіших родин жуків в Україні, рівень вивченості
регіональних фаун дуже різниться. Особливо слабо досліджено південний захід України. У літературі є лише
розрізнені й неповні дані про видовий склад, відомості про біологію та екологію практично відсутні [1,2].
В екологічному відношенні листоїди - це своєрідна спеціалізована група жуків, із схожим способом
життя. Різні види листоїдів дуже чутливі до навколишнього середовища, тому вони добре пристосовані до певних
мікрокліматичних умов існування та певних кормових рослин. Проте, вони досить лабільні, здатні швидко
реагувати на несприятливі умови життя, змінюючи при цьому місце існування - шляхом міграцій. Переходити на
інші кормові рослини або навіть вносити певні корективи у цикл свого розвитку.
Жукам-листоїдам, як і всім комахам-шкідникам, притаманна властивість, за сприятливих умов,
розмножуватися у величезній кількості. За такого масового розмноження, листоїди наносять значні пошкодження
рослинам, що особливо небезпечно для молодих рослин. Усе вищезгадане, а також збільшений в останні
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десятиріччя інтерес до питань вивчення та збереження біорізноманіття різних груп живих організмів, обумовлюють
важливість й актуальність всебічного вивчення листоїдів на північному заході України.
На основі проведених досліджень, які ми виконували протягом 2016 -2017 років, можна відмітити, що
найчастіше на досліджуваній території зустрічаються популяції таких видів: Linaide aenea L., Agelastica alni
L., Pyrrhalta viburni Рауk, Chrysomela tremulae F., Haltica qurcetorum, Phatora vulgatissima L., Cassida viridis і
Cassida nebulosa L.
Найбільш поширеними на досліджуваній території шкідниками трав'янистих рослин, що
належать до групи листоїдів, можна віднести 5 видів: Chrysolina herbacea Duft., Cassida viridis, Castrophysa
polygoni L., Cassida murraea, Cassida rubinosa. Всі листоїди цієї групи зимують на стадії імаго, крім Chrysolina
herbacea Duft, який зимує на стадії личинки та імаго. Листоїди, які можна віднести до шкідників трав'янистих
рослин мають одне або два покоління. Такі листоїди, як Castrophysa polygoni L. має два покоління, Chrysolina
herbacea Duft. - одне повне, а друге - частково, а всі інші листоїди цієї групи мають одне покоління. Castrophysa
polygoni L. виходить із місця зимівлі у третій декаді квітня. Самки починають відкладати яйця у першій декаді
травня. Масове відродження личинок спостерігається в червні. Вихід жуків із лялечок спостерігається у другій
декаді червня, це є перше покоління листоїда споришевого, вихід жуків другого покоління спостерігається у третій
декаді липня. Найбільшої шкодочинності жуки і їх личинки завдають рослинам протягом червня і липня,
саме в період активного харчування й рості.
Chrysolina herbacea Duft. і його личинки виходять із місця зимівлі у першій декаді травня. Перші личинки
відроджуються у першій декаді червня. Проте масово личинки зимуючої генерації трапляються наприкінці
червня й у липні. У цей період на рослинах спостерігається імаго, яйця і личинки цього виду. Вихід жуків нового
покоління спостерігається у другій декаді липня.
Cassida murraea виходить із місця зимівлі у третій декаді квітня. Відкладання яєць самками
спостерігається з третьої декади травня до третьої декади липня. Масове відродження личинок спостерігається
наприкінці червня і на початку липня. Вихід із лялечок жуків нового покоління спостерігається у другій
декаді липня.
Cassida rubinosa виходить із місця зимівлі у першій декаді травня. Личинки відроджуються у третій
декаді травня, а жуки нового покоління з'являються у першій декаді липня. Найбільшої шкоди рослинам жуки
завдають на початку травня, відразу після виходу із зимівлі, і в період відкладання яєць з другої декади травня до
кінця липня.
Cassida viridis виходить із місця зимівлі у третій декаді квітня. Відродження перших личинок
спостерігається у третій декаді травня. Жуки нового покоління з'являються у третій декаді червня. Протягом
червня і липня на рослинах з'являються жуки, яйця, личинки і лялечки цього виду, і саме в цей період, вони
завдають найбільшої шкоди рослинам.
З групи листоїдів, які за способом проживання і харчування можна віднести до шкідників
сільськогосподарських культур, найбільш поширеними видами на досліджуваній території є наступні:
Castrophysa viridula Deg., Phaeton cochleariae F., Pyrrhalta tenella L., Leptinotarsa decemlineata Say., Cassida nebulosa
L., Cassida nobilis, Castrophysa viridula Deg., Phyllotreta nemorum L., Psylliodes affinis Раук., Phyllotreta vittula Redt.
Усі листоїди цієї групи зимують на стадії імаго. Такі листоїди, як Phaeton cochleariae F. і Leptinotarsa decemlineata
Say. та Cassida nebulosa L. мають два покоління, Castrophysa viridula Deg. - три покоління, а всі інші листоїди цієї
групи мають по одному поколінні.
Phaeton cochleariae F. та Рhaedon armoraciae, із місця зимівлі виходять у першій декаді травня. Самки
починають відкладати яйця у другій декаді травня до кінця червня. Початок відродження личинок припадає на
третю декаду травня. Як у листоїда хрінового, так і у листоїда капустяного вихід із лялечок жуків
спостерігається у третій декаді червня, це є перша генерація, друга генерація спостерігається у другій декаді серпня.
Castrophysa viridula Deg. виходить із місць зимівля у третій декаді квітня. Вихід жуків першого
покоління спостерігається у першій декаді червня, другого покоління - у другій декаді липня і третього покоління
- у першій декаді вересня.
Pyrrhalta tenella L. виходить із місця зимівлі у третій декаді квітня. Відродження перших личинок
спостерігається у першій декаді червня, а вихід із лялечок жуків нового покоління - у першій декаді липня.
Найбільшої шкоди завдають полуниці у червні, адже на рослині спостерігаються личинки та імаго.
Leptinotarsa decemlineata Say. виходить із місця зимівлі в третій декаді квітня. Відкладання яєць
самками триває майже все літо, з перервами на декілька днів. Перша генерація спостерігається у першій декаді
липня, а друга - третя декада серпня. У третій декаді червня частина жуків, що перезимували впадає у стан літнього
спокою, який триває до кінця липня. Найбільшої шкоди завдають у червні, липні і серпні, адже на рослині
спостерігаються жуки і личинки.
Cassida nebulosa L. виходить із місць зимівлі у третій декаді квітня. Перші личинки відроджуються у
другій декаді травня. Вихід із лялечок жуків спостерігається у другій декаді червня, це є перше покоління. Друге
покоління спостерігається у третій декаді липня. Найбільшої шкоди жуки і личинки завдають у кінці травня та на
початку червня, саме в період росту та цвітіння картоплі.
Cassida nobilis виходить із місці зимівлі у другій декаді квітня. Масове відродження личинок
спостерігається у червні. Вихід із лялечок жуків нового покоління спостерігається у третій декаді червня. У цей
період на рослинах одночасно спостерігаються жуки, що перезимували, молоді жуки, личинки і лялечки шкідника.
Відродження перших личинок Phyllotreta nemorum L. і Psylliodes affinis Раук. спостерігається у
першій декаді червня, а личинки Phyllotreta vittula Redt. відроджуються у третій декаді травня.
Вихід жуків нового покоління блішки хлібної смугастої і картопляної спостерігається у першій декаді
липня, а блішки хрестоцвітої світлоногої - у другій декаді липня. Найбільшої шкоди Phyllotreta vittula Redt. завдає
в травні сходам злаків, об'їдаючи з листків паренхіму, а Phyllotreta nemorum L. і Psylliodes affinis Рауk. - в червні.
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З групи листоїдів, які за способом проживання і харчування можна віднести до шкідників дерев і кущів,
найбільш поширені на досліджуваній території такі види: Agelastica alni L., Linaide aenae L., Phatora vulgatissima L.,
Pyrrhalta viburni Рауk, Haltica qurcetorum, Chrysomela tremula F., Chrysomela populi L.
Всі ці листоїди зимують на стадії імаго у грунті і підстилці, крім Pyrrhalta viburni Раук., який зимує на
стадії яйця. Листоїди, які можна віднести до шкідників дерев і кущів мають одне або два покоління.
Одне покоління має Agelastica alni L., Linaide aenae L., Haltica qurcetorum і Pyrrhalta viburni Раук.
Два покоління - Phatora vulgatissima L., Chrysomela populi L. та Chrysomela tremula F.
Chrysomela populi L. із місця зимівлі виходить у першій декаді травня. Відродження перших личинок
спостерігається у третій декаді травня і триває до першої декади липня. Великої шкоди рослині завдають
личинки, які є дуже ненажерливі. Вихід із лялечок жуків спостерігається у третій декаді червня — це є перше
покоління, друге покоління жуків з'являється у серпні, вересні. Протягом літа на рослинах зустрічаються жуки,
яйця, личинки, лялечки цього виду.
Chrysomela tremula F. за розвитком подібний до Chrysomela populi L., із місць зимівлі виходить у
першій декаді травня, вихід жуків першого покоління спостерігається у кінці червня, а другого покоління - у
серпні, вересні.
Agelastica alni L. виходить із місця зимівлі, як правило, на 7-10 днів раніше, ніж Linaide aenea L.
Відродження перших личинок у листоїда вільхового фіолетового спостерігається у другій декаді травня, а в
листоїда вільхового зеленого - у третій декаді травня. Вихід жуків нового покоління у листоїда вільхового
фіолетового і зеленого спостерігається у третій декаді червня.
Haltica quarcetorum виходить із місця зимівлі у другій декаді травня. Масове відродження личинок
спостерігається у кінці червня, а вихід із лялечок жуків нового покоління у липні. Найбільшої шкоди рослинам
завдає у червні, адже у червні, крім дорослих комах, з'являються і личинки, які дуже пошкоджують рослини.
Phatora vulgatissima L. із місць зимівлі виходить у третій декаді квітня. Самки починають відкладати яйця
у другій декаді травня. Відродження перших личинок спостерігається у третій декаді травня. Вихід із лялечок
жуків першого покоління спостерігається у липні, а другого покоління - у третій декаді серпня.
Відродження перших личинок Phyrrhalta viburni Раук спостерігається у третій декаді травня і триває до
кінця червня. Молоді жуки з'являються у третій декаді червня. Найбільшої шкоди рослині завдають у кінці червня,
адже на рослині спостерігаються личинки та молоді жуки.
Отже, найбільшої шкоди рослинам завдають листоїди, які зимують на стадії імаго або личинки, тому
що вражають зелені рослини з моменту розпускання бруньок. До них відносять всі листоїди досліджуваної
території, крім Pyrrhalta viburni Рауk, оскільки він зимує на стадії яйця. Великої шкоди рослинам завдають види, які
мають два або три покоління, а також ті, в яких цикл розвитку дуже розтягнутий.
Таким чином, на основі проведених досліджень, можна відмітити, що найчастіше на досліджуваній
території зустрічаються популяції таких видів: Agelastika alni L., Linaide aenea L., Chrysomela populi L., Pyrrhalta
viburni Рауk, Chrysomela tromula F., Haltica qulretorum fourd, Phatora vulgatissima L.
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У світовому виробництві плодові культури займають четверте місце після бананів, цитрусових та винограду.
Часка їх плодів становить 11,3% від усіх, які вирощуються в світі. Найбільшим виробниками плодових культур є
Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Бельгія і Нідерланди.
Садівництво є традиційною галузю й сільського господарства України, яка має багатовікову історію.
Важливість галузі полягає передусім в тому, що тут виробляються виключно цінні продукти харчування, які є
незамінними продуктами, й відзначаються високими лікувальними та дієтичними властивостями [1,2].
Проте, не дивлячись на те, що в Україні внаслідок економічної кризи, тривалий час різко скорочувались
площі плодово-ягідних насаджень, особливо в колективних і державних господарствах, істотно зменшуючи валові
збори плодів та інвестиції у їх відтворення, планується довести виробництво плодів і ягід до 5 млн. тон.
Так, останнім часом у садівництві України, намітилась тенденція до збільшення насаджень плодових дерев та
відновлення втрачених позицій нашої держави, у валовому зборі продуктів плодівництва, як цінної сировинної бази
для народного господарства. Цьому сприяють і грунтово-кліматичні умови для її вирощування в більшості районів і
областей, так і давні традиції місцевого населення.
Численними дослідженнями та спостереженнями за різними фазами росту і розвитку, вдається краще
вивчити біологічні особливості кожної плодової культури, вивчити погодні чинники та їх вплив на врожайність
різних сортів їх хімічний склад та можливості збереження з найменшими втратами товарної продукції.
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Проте, не принижуючи ролі та значення природних чинників, важливість системи агротехнічних заходів, не
слід забувати, що не менший вплив на якість врожаю плодових культур мають різноманітні шкідливі комахи
плодового саду [2,3,4].
Шкідників, пов'язаних з плодовими культурами на Україні, відомо більш як 400 видів, з яких істотно шкодять
близько 180 видів. В залежності від способу живлення шкідників поділяють на листогризучі, сисні і стовбурні.
Саме тому, на перше місце необхідно поставити питання регуляції та моніторингу чисельності популяції
шкідників в саду будь якої форми власності. Негативний вплив шкідників призводить до зменшення врожайності,
знижуються органолептичні показники, якість товару і що дуже небезпечно порушується нормальний ріст і розвиток
кущів та дерев, вони стають більш вразливими до інших захворювань.
За своїм видовим складом шкідники плодових культур дуже різноманітні. Вони можуть пошкоджувати
кореневу систему (склівка, короїди), бруньки (довгоносики), пагони і листя (попелиці, листоблішки, кліщі).
Особливо небезпечні ті види, що пошкоджують плоди: яблунева та сливова плодожерки, пильщики, сливова
товстоніжка. В роки з великою чисельністю цих шкідників втрати врожаю можуть досягати значних масштабів.
Комахи та кліщі пошкоджують бруньки, листки, квітки, гілки, стовбури і коріння плодових рослин. Найбільш
шкідливими з тих, що живляться листям, є американський білий метелик, непарний та кільчастий шовкопряди, білан
жилкуватий та яблунева міль. З тих, що пошкоджують плоди - яблунева плодожерка та яблуневий пильщик, з тих що
пошкоджують стовбур та гілки - червиця в’їдлива і яблунева склівка, з шкідників коріння - личинки травневого
хруща. Крім того, є група сисних шкідників (попелиці, листоблішки, щитівки, несправжні щитівки та кліщі), які
живляться на бруньках, листках, бутонах, гілках, стовбурі й корінні дерев [2,5].
В нашій місцевості, найбільш поширеними й небезпечними є: яблуневий іржавий кліщ, попелиця зелена
яблунева, яблунева медяниця, яблуневий квіткоїд, листовертка, золотогуз, каліфорнійська щитівка та багато інших.
Виходячи із вищесказаного, нами й була визначена тема нашого дослідження.
Метою роботи є дослідження якісного і кількісного складу шкідників плодово-ягідних культур та вивчення
методів їх обліку.
Об’єкт дослідження: присадибна ділянка з плодово-ягідними насадженнями.
Предмет дослідження: комахи-шкідники плодово-ягідних дерев та кущів.
Матеріали та методи досліджень. Облік шкідників плодового саду та їх стадій розвитку проводять в різні
періоди року різними способами. Безхребетні, а також їх личинки, що живуть на деревах представляють велику
різноманітність життєвих форм з різними екологічними зв’язками і утворюють різні біоценотичні угрупування. Саме
тому, вивчення видового складу шкідників можливе при виконанні різних типів досліджень із застосуванням
найрізноманітніших методик, зокрема, по А.Е. Алпеєву по обліку шкідників плодового саду [2,4,5].
Для визначення ефективності заходів боротьби з шкідниками плодово-ягідних культур, необхідно знати стан
культури: вміст грунту, сорти, агробіологічні заходи. Крім того, необхідно вести щорічний облік чисельності
шкідника, керуючись спеціальними методичними вказівками.
Результати досліджень. Наші дослідження виконувались протягом 2016-2017 років на плодових
насадженнях, які ростуть у приватному секторі околиць міста Рівного, на дачних ділянках, що розташовуютьсмя в
селі Ново Українка. Присадибна ділянка заснована в 1980 році. Її площа становить 0,80 га. На території присадибної
ділянки ростуть різноманітні плодово-ягідні культури. Плодові дерева, в основному, включають 5 сортів яблуні, а
саме літні – Білий налив, осінні – Антонівка звичайна, зимові – Кальвіль сніговий, Слава переможцям, Зимове
Плесецького.
З плодових культур на присадибній ділянці ростуть яблуні, абрикоси, сливи, алича. З ягідних - малина,
смородина чорна і червона, полуниці, суниці, йошта. Плодові насадження різної вікової категорії. На території
присадибної ділянки росте шість яблунь. З них три були посаджені в рік заснування ділянки, ще одна в 2000 році, а
інші дві були посаджені в 2006 році. Також тут росте три абрикоси (віком від шести до восьми років); дві сливи (сім і
вісім років) та алича, якій дев’ять років. З ягідних культур на присадибній ділянці найпоширенішою є смородина.
Нараховується близько п’ятнадцяти кущів чорної смородини і п’ять кущів червоної смородини. Також є невеликі
насадження полуниці (0,01 га.), суниці (0,005 га.) і малини (0,005 га.). Грунтові води залягають на глибині 2-5 метра.
Темно-сірий чорнозем з різною шаруватістю грунтової товщі, слабкою диференціація грунту на генетичні
горизонти, досить значною потужністю гумусового горизонту – до 90-150 см.
Отже, за результатами наших досліджень, на території с. Ново Українка, Рівненського району Рівненської
області шкідниками плодових культур є представники 6 рядів класу Insecta: рівнокрилі (Ноmорtеrа), твердокрилі
(Соlеорtеrа), напівтвердокрилі (Неmірtеrа), лускокрилі (Lерidорtеrа), Акариформні кліщі (Асаriformes),
перетинчастокрилі (Нуmеnорtеrа). Питома вага шкідників в Поліській зоні представлена різною кількістю рядів, що
пов'язано з фенологічними особливостями розвитку та розподілом ураження різних вегетативних і генеративних
органів плодових рослин. Серед них є монофаги, олігофаги та поліфаги. Сюди відносять монофагів яблуні:
червоногалову сіру яблуневу попелицю, кров'яну попелицю, яблуневу листоблішку, яблуневу комоподібну щитівку,
яблуневого довгоносика – квіткоїда, яблуневу мiль-малятко, яблуневу горностаєву міль, яблуневу плодожерку,
яблуневу склівку, яблуневого плодового пильщика.
З монофагів плодових культур чисельно переважають види-шкідники листків і плодів. Вони мають строгу
спеціалізацію, і конкурують між собою і з мікрокліматичними особливостями субстрату. Чисельність цих видів
залежить від віку плодових культур, наприклад, попелиці переважно заселяють молоді дерева, зрілі дерева
вражаються сисними і гризучими видами, старі дерева – всіма фітофагами, за виключенням попелиць. Всі інші види
є поліфагами двох або всіх плодових культур. Чисельність їх може змінюватись в залежності від конкурентних
взаємовідносин між видами, імунних властивостей плодових дерев, від віку саду, сортових показників культур,
доглянутості саду, активності самих шкідників.
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Для визначення видового складу шкідників, ми вибрали 7 модельних дерев, в різних ділянках саду, подібних
по періодах розвитку та силі росту. Облік шкідників проводився згідно фенологічного календаря та фенології
розвитку комах, приурочених до даного виду плодової культури, враховуючи фази розвитку та росту дерев.
Облік шкідників на модельних деревах, показав, що з 10 видів виявлених шкідників, найбільшу
чисельність мають листогризучі шкідники (58%), меншу сисні і шкідники плодів (відповідно 14% і 21%), та
майже не пошкоджують стовбурні (7%), що свідчить, на нашу думку про задовільний санітарний стан дерев
території досліджень. Найбільше пошкоджуються яблуні листогризучими шкідниками протягом сезону вегетації,
особливо дерева старше 3-4 років та старі дерева.
Наступним кроком наших досліджень, було визначення видового складу шкідників кісточкових культур. За
літературним джерелами на території Західного Полісся шкідниками кісточкових культур є представники 5 рядів
класу Insecta: рівнокрилі (Ноmорtеrа), твердокрилі (Соlеорtеrа), лускокрилі (Lерidорtеrа), двокрилі (Dірtеrа),
перетинчастокрилі (Нуmеnорtеrа). Питома вага шкідників в Поліській зоні є різною по відношенню до видового
складу, що на нашу думку пов‘язано з фенологічними особливостями розвитку та розподілом ураження різних
вегетативних і генеративних органів рослин.
Для визначення видового складу шкідників, ми вибрали по 5 модельних дерев вишні і сливи, подібних по
періодах розвитку та силі росту. Облік шкідників проводився згідно фенологічного календаря та фенології розвитку
комах, приурочених до даного виду плодової культури.
В результаті обліків ми визначили 4 види шкідників сливи та 3 шкідника вишні.
Шкідники сливи кісточковий жовтий плодовий пильщик (Норlосаmра flavа L.), сливова товстоніжка
(Еurуtomа schreineri Schr.), сливова плодожерка (Grарhоlithа funebrana Fr.), сливова запилена попелиця (Нуаlорtеrus
рrunі Gеоffr.) ушкоджують рослину на стадії бутонізації та вегетації.
Шкідники вишні ушкоджують листки - вишнева попелиця (Myzus cerasi F.) і вишневий довгоносиктрубковерт (Rhynchites auratus Scop.)., та плоди - вишнева муха (Rhagoletis cerasi L.).
Отже, на досліджуваній території присутні шкідники сливи та вишня, відносяться 4 рядів класу Insecta.
Якісний склад шкідників кісточкових культур саду може змінюватись в залежності від харчової бази, кліматичних
умов (тепла, світла, температури, вологості), вікового стану фітоценозу.
Найбільше по видовому складу в саду є шкідників плодів, а саме: кісточковий жовтий плодовий пильщик
(Норlосаmра flavа L.), сливова товстоніжка (Еurуtomа schreineri Schr.), сливова плодожерка (Grарhоlithа funebrana
Fr.), ушкоджують м’якуш плода та виїдають насіння. Найбільш вразливими є сорти Венгерка та Реклод.
Висновки. В результаті обліку шкідників модельних дерев, було встановлено, що найбільшу чисельність
мають листогризучі шкідники (58%), меншу сисні і шкідники плодів (відповідно 14% і 21%), та майже не
пошкоджують стовбурні шкідники плодової культури (7%).
Основними шкідниками плодових культур є: яблунева плодожерка, яблунева листоблішка, яблунева мількрихітка, листокрутки: розанова, брунькова, різнокольорова плодова; золотогуз, непарний шовкопряд,
американський білий метелик тощо. Крім цього на яблуні досить часто можна виявити Попелицю зелену яблуневу,
Грушеву плодожерку, Верхньобокову плодову мінуючу міль, Листокрутку розанову, Грушевого плодового
пильщика.
Найбільше пошкоджуються яблуні, груші та інші дерева плодового саду листогризучими шкідниками
протягом сезону вегетації, особливо старі дерева. На території дослідження поширення даних шкідників
нерівномірне.
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КОРЕЛЯЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ТА РОЗВИТКУ НА
РОСЛИНАХ САЖКОВИХ ХВОРОБ
Соколовський В.В., здобувач вищої освіти
Демчук В.В, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Паразитні сажкові гриби Tilletia caries Tul. та Tilletia lаevis Kuehn. заражають здорові зернівки пшениці
теліоспорами під час обмолоту, коли спорові мішечки в оболонках уражених зернівок розбиваються. Розвиваючись
ендогенно, ці гриби спричинюють хворобу пшениці під назвою «тверда сажка».
Інший паразитний гриб Ustilago tritici ((Pers. Jens) уражає квітки пшениці під час цвітіння і, повністю
руйнуючи генеративні органи, викликає захворювання «летюча сажка».
Проблема з ураженням пшениці сажковими хворобами особливо загострилось внаслідок грубих порушень
технології основної хлібної культури.
Селекційна та фізіологічна наука основним чинником в підвищенні стійкості рослин до збудників
інфекційних сажкових хвороб вважає властивості сортів [2, с. 3]. Ряд вчених вирішальну роль у підтриманні
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фітосанітарного стану посівів віддають сівозмінам та системі удобрення [3, с. 2], поєднанню системи удобрення з
передпосівною обробкою насіння фунгіцидами [4, с. 3]. У той же час в науковій літературі мало відомостей про
кореляцію системи удобрення, сортового складу посівів пшениці та передпосівної обробки насіння, що й стало
підставою для проведення наших досліджень.
Досліди по вивченню ураженості Пшениці м’якої паразитними сажковими грибами і поширення інфекції на
посівах, розміщених на різних фонах удобрення проводилися в Інституті сільського господарства Західного Полісся.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений. Показник Ph – 6,5. Попередник – однорічні трави. Вміст
рухомого фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) відповідно 12 і 15 мг на 100 г грунту. Насіння перед сівбою
обробляли препаратом Раксил, т.к.с. з розрахунку 0,45 л/т (Лукащук Л. Я., 2016-2017 рр.) [1]. Перший фон удобрення
складав N60P60K60; другий – N90P60K60 і третій – N120P60K60.
Нами на базі досліджень інституту були проведенні спостереження й обліки, в ході яких ми визначали
поширення грибів Tilletia caries, Tilletia levis, Ustilago tritici на сортах пшениці м’якої: Миронівська 65, Куяльник,
Мирхард, Крижинка, Селянка і Миронівська ранньостигла.
У результаті спільних з працівниками науково-дослідного інституту обліків і спостережень встановлено, що
на фоні удобрення N60P60K60 поширення твердої сажки на посівах сортів Миронівська 65, Мирхард і Селянка
становило відповідно 3,2; 2,7 і 3,6 %.
На фоні удобрення N90P60K60 поширення твердої сажки на посівах вказаних вище сортів було на рівні 5,1; 4,9
і 5,3 %.
Найвищий відсоток поширення твердої сажки на посівах сортів Миронівська 65, Мирхард і Селянка
відмічено на фоні удобрення N120P60K60, що свідчить про сприяння підвищених доз азотних добрив розвитку
паразитних грибів.
Ступінь ураження колосу пшениці збудниками твердої сажки ми визначали за 4-бальною шкалою. На фоні
удобрення N60P60K60 ступінь ураження колосу паразитними грибами Tilletia caries і Tilletia levis знаходився в межах
5-8%, що відповідає 1 балу.
На фоні удобрення N90P60K60 ступінь ураження колосу паразитними грибами по сортах складав 13-17% або
2 бали.
На третьому ж фоні удобрення - N120P60K60- ступінь ураження колоса твердою сажкою становив по сортах від
28% до 31%, що відповідає 3 балам за 4-бальною шкалою.
Результати проведених обліків і спостережень показують, що на всіх трьох фонах удобрення розвитку
хвороби на сортах Куяльник, Крижинка і Миронівська ранньостигла не спостерігалось, що свідчить про стійкість
названих сортів до сажкової інфекції.
Поширення гриба Ustilago tritici, що викликає на посівах пшениці хворобу „летюча сажка” на фоні удобрення
N60P60K60 складало по сортах Миронівська 65, Мирхард і Селянка відповідно 1,1; 1,3 і 0,9 %.
На фоні удобрення N90P60K60 ці показники становили відповідно 1,6; 1,5 і 1,4 %, а на фоні N120P60K60 - 1 ,9; 1,6
і 1,7 %, що також підтверджу позитивну дію азотних добрив на розвиток збудника летючої сажки.
Ступінь ураження колосу пшениці паразитним грибом Ustilago tritici на першому фоні удобрення складав
3–5 % або 1 бал, на другому фоні – 12-15 % або 2 бали і на третьому – 26-28% або 3 бали.
Таким чином, виходячи з результатів спостережень і аналізів можна констатувати, що на фоні передпосівної
обробки насіння Раксилом т.к.с. 0,45 л/т підвищені дози азотних добрив сприяють розвитку паразитних сажкових
грибів на нестійких до інфекції сортах. Сорти Куяльник, Крижинка і Миронівська ранньостигла проявляли стійкість
до грибкових сажкових інфекцій на різних фонах удобрення.
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АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Толочик І. Л., викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
На сьогоднішній день спостерігається тенденція зростання рівня забруднення навколишнього середовища
Рівненської області, а в першу чергу це стосується водних об'єктів. Перед екологами постала серйозна проблема
розробки програм відновлення водних ресурсів. Антропогенне навантаження на природні екосистеми, в тому числі і
водні, з кожним роком зростає, що призводить до порушення природної рівноваги, зменшення водності, погіршення
якості води, втрати її здатності до самоочищення, що в першу чергу позначається на малих і середніх річках.
Важливе місце в дослідженнях, які проводяться з метою обгрунтування раціональних напрямків
природокористування та природоохоронної діяльності займає питання вивчення антропогенного навантаження на
басейн річки, як інтегрального показника якості навколишнього середовища і використання природних ресурсів.
Поняття антропогенного впливу на річки України розкрито в працях Яцика А. В., Вишневського В. І., Данильченка
О. С., Мисковця І. Я. та ін [4, 1, 2, 5].
Річка Стир на території Рівненської області знаходиться у двох фізико – географічних областях: Волинської
височини та Волинського Полісся, протікає територіями Демидівського, Млинівського, Володимирецького та
Зарічненського районів протяжністю 208 км [3].
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Об'єктом дослідження був басейн р. Стирь. Розрахунок антропогенного навантаження проводили згідно
«Методики розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок
України» [4]. Для розрахунку були використані фактичні показники Державної статистичної звітності з кількісного
обліку земель форма «6-ЗЕМ» головного управління Держгеокадастру в Рівненській області [7] та щорічна форма
2ТП «Водгосп» [6] за 2016 рік, а також власні дослідження якості води р. Стирь в 9 контрольних створах. У процесі
роботи використані аналітичний, порівняльний і математичні методи.
Таблиця 1
Оцінка антропогенного навантаження на басейн р. Стир
Підсистема «Радіоактивне забруднення території»
Показник

137
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Узагальнений стан
90

Лісистість

Волинська височина
Волинське Полісся
Стан
В
М
З Стан
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аг.
іра
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аг.
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показника
к
оеф.
оеф.
0,01 Кі/км2 R1«задов.»
3,04
0 Кі/км2 R1«задов.»
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0 Кі/км2 R1«задов.»
R1, «задовільний»
0
R1, «задовільний»
Підсистема «Використання земель»
2,01
U5, езадов.»
0
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U5, езадов.»
,2
4
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0
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U5, езадов.»
,1
4
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11,28
U1,«добрий»
0
12,97
4
U1, добрий»
,1
,1
13,43
U1,«добрий»
0
9,83
4
U1, добрий»
,3
,2
7,20
U5,«незадов.
0
10,73
U5,«незад»
»
,1
4
,1
27,2
U5,«незадов.
0
<- 2,0
U1, добрий»
»
,2
4
,1
L5, «вкрай незадовільний»
L- 4, «незадовільний»
4
Підсистема «Використання річкового стоку»
6,18
U1, добрий»
0
27,84
3
U5,
,1
,1
«катастроф»
З
начення
показника

(f1),

%
Природний стан
(f2), %
Сільгоспосвоєні
сть (f3), %
Розораність (f4),
%
Урбанізація (f5),
%
Еродованість
(f6), %
Узагальнений стан

Фактичне
використання річкового
стоку, q1
Безповоротне
водоспоживання,q2
Скид води у
річкову мережу, q3
Скид
забруднених стічних вод,
q4
Узагальнений стан

6,18

U1, добрий»

0

22,48
3

,2
U1, добрий»

0

0

7,42
3

,3
U1, добрий»

0

0

1,49
3

,4
W1 «добрий»

3

U4,«дуже
поганий»
U2,
«задовільн.»
U2,
«задовільн.»

В
іра
к

М

-

0
0
0

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4
3

0

5

0
,2

3

0

1

0

1

,3
,4

W4 «дуже поганий»

3

Іе
,3

Узагальнений стан
ІКАН

Підсистема «Якість води»
2
2(3) субкатегорія, стан за
категорією «дуже добрий», ступінь
,1
чистоти води за категорією «чиста»,
ІІ клас якості води, стан за класом
«добрий», ступінь чистоти за класом
«чиста»
Q1 «чистий»
1
Стан басейну р. Стир
«задовільний»
0,1

3
3 субкатегорія, стан за
категорією
«добрий»,
ступінь
чистоти води за категорією «досить
чиста», ІІ клас якості води, стан за
класом«добрий», ступінь чистоти за
класом «чиста»
Q1 «чистий»
«поганий»

1
-

1
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В результаті проаналізовано основні чотири підсистеми басейну р. Стир: I - «Радіоактивне забруднення
території», II - «Використання земель», III - «Використання річкового стоку», IV - «Якість води» в межах Волинської
височини і Волинського Полісся на території Рівненської області. На підставі наборів критеріїв і показників кожної
підсистеми проведені розрахунки і класифікація стану басейну річки відносно кожного показника, а за їх оцінками
всієї підсистеми. Розрахунок величини рівня антропогенного навантаження на басейн річки і оцінка загального
екологічного стану басейну проведені на підставі оцінок чотирьох підсистем. Апріорі в розрахунках надано
підсистем «Використання земель» та «Використання річкового стоку» (табл.1).
Антропогенний вплив, зумовлений скидом стічних вод характерний тільки для області Волинського
Полісся, де основними забруднювачами поверхневої води є комунальні господарства та РАЕС. Використання земель
в області Волинської височини зумовлене великою еродованістю та незначною лісистістю території.
Антропогенне навантаження річки в області Волинської височини визначили як «задовільне», (ІКАН) =
(-0,1), а в області Волинського Полісся - «погане», ІКАН = (-1,0).
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КЛІЩІ, ЯК ПЕРЕНОСНИКИ ПІРОПЛАЗМОЗУ У БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК МІСТА РІВНОГО
Шкребій К. С., здобувач вищої освіти
Марциновський В.П., кандидат біологічних наук
Рівненський державний гуманітарний університет
За оцінками експертів, наша країна – в списку світових лідерів за кількістю бездомних собак. За різними
даними, кількість вуличних собак може досягати 10-20 тисяч на місто (обласний центр), при цьому приблизно 40%
від їх загальної кількості - це безпритульні собаки. Два роки тому Washington Post зібрав інформацію про кількість
домашніх собак, які проживають в 54 країнах світу, щоб дізнатися, де які тварини переважають. Згідно з цими
даними Україна входить в десятку країн – лідерів за кількістю собак взагалі і бездомних – зокрема. Безпритульні
собаки мають не лише проблему з домівкою, але й з паразитами, які локалізуються на їхній шкірі та переносять
захворювання, які загрожують їх життю. Одним із небезпечних захворювання для чотирилапих є піроплазмоз.
Піроплазмоз відноситься до трансмісивних (за участю переносника), природно-вогнищевих інвазій,
збудник – Piroplasma canis. Переносник піроплазмозу собак – дорослі іксодові кліщі: Dermacentor pictus і Ixodes
ricinus, які нападають на них в теплу пору року. Піроплазмоз – гостра або хронічна трансмісивна, природноосередкова кровопаразитарна хвороба собак, яка характеризується проявами лихоманки, анемії і жовтуватості
слизових оболонок, гемоглобінурією. Захворювання супроводжується важким перебігом, а при несвоєчасному
лікуванні або його відсутності призводить до загибелі тварини.[1]
Піроплазми в еритроцитах собак більших розмірів ніж в інших видів тварин. Вони сягають 7 мкм і
заповнюють майже весь еритроцит. Круглі поодинокі паразити, грушоподібні парні. Розмноження в еритроцитах
простим поділом і вегетацією.
Епізоотологічний моніторинг піроплазмозу собак м. Рівного
У результаті статистичних даних встановлено, що піроплазмоз постійно реєструється в м. Рівному. Собаки
підлягають нападу інвазованих кліщів і зараженню піроплазмозом не лише під час перебування за містом, у лісі, а й
після прогулянок у міських парках та скверах. Цьому сприяє формування біотопів іксодових кліщів на території
міста, а також різке збільшення чисельності собак у міському населенні.
У регіоні одиночні випадки піроплазмозу фіксували з початку 90-х з позитивною динамікою росту
захворюваності. Особливо відчутне зростання виявленої інвазії (майже в тричі) в останні роки, після зміни місцевих
регуляторних актів, що забороняють евтаназію бродячих собак. Піроплазмоз є сезонним захворюванням. Інвазія
проявляється навесні, влітку та восени. В окремі роки, після затяжної плюсової температури, поодинокі випадки
реєструються і у зимовий період часу.
•
Перший спалах починається у березні з максимумом у травні, після чого настає період спаду інвазії.
•
Другий спалах (менш виражений) проходить у липні. Кількість хворих лишається на попередньому
рівні або трохи збільшується, однак до кінця місяця різко знижується.
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•
Третій спалах (слабший за перший, проте сильніший ніж другий) починається в кінці серпня, а піку
досягає у вересні й триває продовж жовтня, поступово спадаючи лише у листопаді.
Піроплазми потрапляють в організм собак при укусі, так як розташовуються в слинних залозах кліщів.
Далі, потрапивши в еритроцити, паразит починає руйнувати їх, в результаті чого внутрішні органи не справляються
з утилізацією великої кількості виділяється при цьому гемоглобіну.[2] Порушується функція кровотворних органів,
руйнуються не тільки еритроцити, а й інші клітини крові. У кров’яному руслі утворюється значна кількість прямого
білірубіну, що володіє токсичністю, якого не повинно бути в нормальному стані. Киснева недостатність і
ендотоксини призводять до порушення діяльності селезінки, нирок, печінки, легенів, серця, центральної нервової
системи, що тягне за собою розвиток коматозного стану.[1] Перебіг захворювання піроплазмоз, як правило, гострий.
Висока температура тіла (до 420С, при нормі 37,5-39,00 С), зниження або повна відсутність апетиту, пригнічений
стан, сеча бурого або червоного кольору, анемічність або жовтушність слизових оболонок – будь-який симптом
повинен відразу насторожити власника. Інкубаційний період з моменту укусу становить, як правило, 6-15 днів, але в
окремих випадках обмежується 1-2 днями. Руйнування еритроцитів відбувається дуже швидко, і важкий стан може
виникнути протягом 3-4 днів. Тому зволікати в цьому випадку злочинно по відношенню до чотириногого
улюбленця. Крім того, можливі також м’язова слабкість, порушення функції шлунково-кишкового тракту (блювота,
пронос), виснаження, парези й паралічі задніх кінцівок.[1] Лікування піроплазмозу в собак обов’язково має бути
комплексне і передбачає використання медикаментів, діючих на різні механізми патологічного процесу.
При лікуванні хворих собок ми можемо рекомендувати специфічну і симптоматичну терапію:
Специфічна терапія.
Для безпосереднього впливу на збудника хвороби застосовують наступні хіміотерапевтичні препарати:
•
Азидин-вет (виробник Бровафарма, Україна) або
•
Береніл (виробник Хйохст, Німеччина).
•
Верібен (виробник САНОФИ, Франція).
•
Піро-стоп (виробник АПІ-САН, Росія).
Симптоматична терапія
Симптоматичне лікування повинно включати: детоксикацію організму, корекцію обмінних процесів,
ліквідацію розладів гемодинаміки, ниркової недостатності, відновлення функції гепатоцитів. Детоксикаційна терапія
здійснується внутрішньовенним крапельним введенням розчинів: 0,9%-ного розчину натрій-хлориду, Рінгера-Локка,
Дісоль, Лактосоль, Трисоль, 5% розчин глюкози та інших при відсутності анурії. Інфузійна терапія проводиться з
метою збільшення течі рідини в організмі, підвищення осмотичного тиску плазми крові, посилення діурезу. Інфузії з
обліком тяжкості стану продовжують 2-3-5 днів 2 рази на добу. Внутрішньовенне введення рідини показано в
комбінації з вітамінами.[1]
Аналізуючи дану статтю, можна зробити висновок, що проблема безпритульних собак на сьогоднішній
день є дуже актуальною, але не вирішеною. В місті Рівне існує безліч осередків локалізації безпритульних собак,
якими ніхто не займається. Собаки, які є переносника збудників різних інфекційних захворювань при укусі людини
можуть завдати серйозної шкоди для її здоров’я. Тому слід вжити негайних заходів, з приводу зменшення
чисельності бродячих собак та зниження рівня зараження тварин ектопаразитами - кліщами.
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ШКОДОЧИННІСТЬ ВЕРХІВКОВОГО КОРОЇДА (IPS ACUMINATUS) СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
(PINUS SILVESTRIS) ОСТРІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Шукрута Л. В., здобувач вищої освіти
Воловик Г. П. доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
За осанні два роки відбувається масове всихання лісів Рівненщини. За даними Рівненського обласного
управління лісового та мисливського господарства, станом на 1 липня 2017 року в області обліковували 16 тис. га
ушкоджених лісових насаджень, то на сьогодні ця цифра перевищує 25 тис. га. Це відбувається через поширення
верхівкового короїда, до якого в комплексі приєднуються інші шкідники та хвороботворні гриби.
Ключові слова: верхівковий короїд, червоточини, рекогносцирувальні обстеження, профілактика.
Останнім часом поширилося інтенсивне всихання соснових лісів на території України. Головним осередком
цього процесу стало Полісся, зокрема Рівненська область. Причинами, що призвели до цього виступають: зміна
клімату, збільшення температури повітря, зниження рівня ґрунтових вод, зсуви термінів початку вегетаційного
періоду на більш ранні дати. У зв’язку з останніми порушилася синхронність сезонного розвитку дерев та шкідливих
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організмів, а останніх – із їхніми природніми ворогами. Внаслідок зазначених змін зменшилася стійкість лісів, у
тому числі до шкідників і хвороб.
Одним із важливих місць розмноження короїдів є лісосічні залишки до тих пір, поки вологість лубу в них
залишається достатньо високою. У Поліссі, де вологість повітря висока, луб на відрізках гілок сосни у лісосічних
залишках після літньої рубки повільно втрачає вологу, і тому короїди їх інтенсивно заселяють і завершують
розвиток, а нове покоління жуків заселяє ослаблені дерева на межі зі зрубом.
Фізіологічна шкідливість стовбурових комах виявляється у здатності заселяти життєздатні дерева,
ослабляти їх при додатковому живленні та внаслідок перенесення збудників хвороб лісу[3, с. 43].
Верхівковий короїд заселяє верхню частину сосни, а згодом – і весь стовбур. Комаха пошкоджує деревину
під корою і через закупорку потоків вологи дерево починає всихати. До того ж, він приносить із собою збудників
хвороби – грибів офіостом. Вони створюють так звану синяву, що швидко поширюється на весь стовбур. Таке
дерево невиліковно хворе, а використати його можуть лише на дрова. Даний шкідник повністю знищує здорове
дерево за місяць-півтора.
Відповідно до ДСТУ 2152-91, ходи та отвори в деревині, утворені личинками комах (червоточини)
класифікують за глибиною проникнення в деревину на:
•
поверхневі (до 3 мм) – личинки короїдів;
•
неглибокі (15 мм) – златки і деякі вусачі;
•
глибокі (понад 15 мм) – личинки вусачів.
За діаметром отворів червоточини можуть бути: дрібні (до 3 мм), великі (понад 3 мм), наскрізні. З початком
наших досліджень нами були зафіксовані всі вище перераховані види червоточин, крім глибоких.
При наявності поверхневих червоточин сорт деревини знижується з І до ІІ, за наявності неглибоких – до ІІІІІ, за наявності глибоких червоточин деревина стає дров’яною[1, с. 23].
Заселення й відмирання дерев сосни стовбуровими шкідниками має верхівковий тип, тобто починається в
районі тонкої кори.
Рекогносцирувальні обстеження проводились нами з метою попереднього окомірного оцінювання стану
дерев, виявлення осередків шкідливих комах і всихання. Обстеження здійснювали за маршрутними ходами,
реєстрували ділянки сухостою, визначали тип і причини всихання, частку заселених дерев, наявність і видовий склад
стовбурових комах з подальшим їх збором та фотографуванням.
Для швидкого проведення обстеження великої кількості ділянок, поширеність стовбурових комах
оцінювали балами за чотирма градаціями:
І – на стовбурі поодинокі ходи;
ІІ – район поселення добре виражений, але поверхня стовбура при повному розвитку ходів використана не
повністю, розміри ходів близькі до середніх значень для виду або вищі за них;
ІІІ – поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю, розміри ходів близькі до середніх
значень для виду або менші за них;
ІV – поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю, ходи часто деформовані, розміри
ходів менші від середніх розмірів ходів для виду.
Також ми проводили оцінку санітарного стану дерев шляхом їх оглядання. Згідно із «Санітарними
правилами» (1995) дерева поділяються на категорії:
І – без ознак ослаблення;
ІІ – ослаблені;
ІІІ – сильно ослаблені;
ІV – дерева, що всихають;
V – свіжий сухостій (поточного року);
VІ – старий сухостій:
•
VІ а – сухостій минулого року;
•
VІ б – сухостій позаминулого року й більшої давнини, який не може бути заселений стовбуровими
комахами[4, с. 12].
В Острівському лісництві присутні всі перераховані категорії. Хворі дерева різко виділяються з-поміж
загальної картини лісу. У цих дерев сухі крони і поруділа, поїдена кора, яка починає відпадати.
Наразі відбувається відбирання й підготовка модельних дерев для ентомологічного аналізу: три площі по 5
дерев у кожній. Модельні дерева середніх розмірів, ІV- VІ а категорій.
Ентомологічний опис верхівкового короїда (Ips acuminatus).
Жук завдовжки 2,5-3,7 мм, темно-коричневий, циліндричний, на схилах надкрил, по краях пологої «тачки»
по – три зубці; у самця третій зубець роздвоєний. Яйце дрібне, біле, округле. Личинка завдовжки до 3-4 мм, безнога,
дещо зігнута; на грудних сегментах є мозолисті подушечки; голова чітко виражена, світло-коричнева. Лялечка 3,5-4
мм завдовжки, біла, напівпрозора. Зимують жуки під корою і незначна частина лялечок і лялечок, які не завершили
розвиток до настання холодів.
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Жуки пробуджуються в першій декаді квітня і поновлюють додаткове живлення в ходах. Літ починається
наприкінці квітня з температури 15-19 ˚С, масовий – на початку травня за температури 20 ˚С.
Невдовзі жуки починають закладання нових ходів. Від «шлюбної» камери проточується від 6 до 12 довгих
(20-50 см) маточних ходів, переважно в поздовжньому напрямку. Через 2-3 доби самка вигризає в них рідко
розміщені камери і відкладає яйця, запечатуючи їх зверху корком. Плодючість – 16-120 яєць. У весняних маточних
ходах буває від 20 до 50 яєць.
Ембріональний розвиток триває від 8 до 14 діб. Відроджені личинки прокладають ходи завдовжки 2-5 см і
залежно від температури завершують розвиток за 16-60 діб. Заляльковуються наприкінці травня. Розвиток лялечки
завершується за 7-16 діб. Новоутворені жуки впродовж 12-20 діб додатково живляться у місцях розвитку. При
масовому заселенні всихаючих дерев, якщо кора втрачає свіжість, жуки переходять для живлення на інші дерева. За
наявності 8-10 жуків вони вигризають у корі цілі ділянки.
Літ жуків другого покоління відбувається в липні. Повторюється процес утворення камер, відкладання
яєць, відродження та живлення личинок, їх заляльковування і утворення жуків, які залишаються під корою до весни.
За рік розвивається дві генерації[2, с. 44].
Станом на 25.09.2017 р. осередки шкідників і хвороб у соснових насадженнях на території Зарічненського
лісгоспу, куди входить і Острівське лісництво, становили 677 га, в тому числі в межах природо-заповідного фонду –
208 га. До часу проведення наступної інвентеризації ця цифра скоротилась до 632 га, з них на Острівське лісове
господарство припадає 120,3 га. Такий стан вимагає заходів з поліпшення санітарного стану лісів, зокрема суцільної
санітарної рубки на 82 га, вибіркової санітарної рубки на 505 га. Обсяг витрат на проведення цих дій, за даними
Рівненського обласного управління лісовим та мисливським господарством, дорівнює 5,474 млн грн. На відтворення
лісів потрібно 568 тис. грн. Якщо несвоєчасно зробити всі необхідні процедури, то збитки лише по Острівському
лісництві становитимуть 640 тис. грн.
Як ми бачимо з отриманих даних, площі осередків шкідників та хвороб вражають своєю масштабністю. Все
це суттєво впливає як на загальний стан здоров’я лісу, так і на фінансову сторону. Зважаючи на необхідність
запобігання масовому всиханню соснових насаджень пропонуємо наступні заходи:
• Здійснення постійного нагляду за станом полезахисних лісонасаджень.
• Вчасне вилучення свіжозаселених дерев короїдами. Свіжозаселені дерева визначають за такими
ознаками: зміни кольору хвої від зеленого до сіро-зеленого і тьмяного; наявність вхідних отворів, смоляних лійок на
стовбурі, тирси на стовбурі чи під деревами, відламаних гілок із ознаками заселення короїдами у межах проекції
крон.
• Вилучення сухостою не є заходом попередження поширення короїдів, тому що вони його не заселяють;
• В осередках верхівкового короїда проводити санітарні рубки сосни ІІІ-ІV категорій санітарного стану.
• Лісосічні залишки після рубок, проведених взимку, подрібнювати або спалювати.
• Створювати ремізи та штучні гніздівлі для приваблення птахів.
• Вводити до складу лісових культур інтродуценти відповідно до типів лісорослинних умов: модрину
європейську, сосну жовту, горіх чорний, горіх сірий, клен, явір тощо.
• Обробка заселених короїдами дерев інсектицидами на початку і під час льоту жуків (в інші періоди це
малоефективно, оскільки вони живляться лубом під корою).
Список використаної літератури:
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР У ВНЗ
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Лук’янов П.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри
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В сучасному світі набирає популярності ігрова діяльність як основа творчої самореалізації та успішного
розвитку професійно значимих якостей майбутніх спеціалістів різних галузей. Важливе місце у численних видах ігор
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займають інтелектуальні ігри та олімпіади серед молоді, як комерційні, так і аматорські. Основною функцією
інтелектуальної гри є розвиток мислення, вищих психічних функцій, логіки, процесів аналізу та синтезу,
узагальнення та класифікації, порівняння та протиставлення. Однак, більшість з таких інтелектуальних ігор
проводиться вручну за допомогою підручних засобів, почасти мінімальних. Для ефективного проведення таких
заходів необхідно автоматизувати багато аспектів виконання ігор, зокрема постає питання про організацію даних,
коректний та швидкий підрахунок підсумкових та проміжних балів, доставки та отримання запитань гравцям. Для
цього необхідно створити програмний продукт, котрий автоматизує і спрощує усі перераховані дії. Метою наукової
розвідки є спроба вирішення цих завдань, зокрема автоматизації проведення інтелектуальних ігор у ВНЗ, огляд
існуючих рішень та аналогів, а також короткий огляд власного рішення даного проекту.
Інтелектуальні ігри як сучасна і популярна форма проведення вільного часу має чимало різновидів:
чемпіонати світу та різних країн зі спортивних ігор «Що? Де? Коли?», «Своя гра», елітарний клуб «Що? Де? Коли?»,
синхронні турніри «Що? Де? Коли?», брейн-ринги, інтелектуальні батли, різноманітні інтелектуальні ігри, що
проводяться в якості корпоративів та тімбілдінгів, бар-олімпіади, локальні чемпіонати ВНЗ з інтелектуальних ігор
тощо. Мова піде про аматорські види ігор, зокрема бар-олімпіади та локальні чемпіонати ВНЗ з інтелектуальних
ігор.
Останнім часом відбувається тенденція зростання популярності таких ігор, причинами чого варто назвати
доступність, дешевизну, невелику затрату часу, масовість. Такі інтелектуальні ігри – це зручний і популярний спосіб
відпочинку і організації масових та групових заходів, проведення «мозкових» змагань і спосіб організації
тімбілдінгових заходів.
При цьому значення інтелектуальної гри не вимірюється лише розважальними можливостями, і у цьому
полягає її феномен: будучи розвагою за походженням, вона здатна перерости у гру-творчість, гру-навчання, груосвіту, гру-тімбілдінг. Вона, безперечно, є квінтесенцією дозвілля та освітнього процесу, при цьому здатна зберегти
самоцінність як унікальний вид діяльності [3].
Водночас існує чимало видів інтелектуальних ігор он-лайн та офлайн – в університетах та окремих ігрових
точках. При цьому більшість офлайнових ігор проводяться нині без використання інформаційних засобів
автоматизації і управління. Ці ігри можна поділити на кілька цільових груп: ігри для розваг у колі друзів, змагальні
ігри та чемпіонати, корпоративні ігри та квізи. Перші дві групи більшою мірою орієнтовані на студентів та молодь.
Передбачається, що у користувачів цієї групи вже є базові поняття про систему проведення і досвід участі в іграх та
турнірах.
На сьогодні в м. Орел (РФ) можна виділити наступні формати проведення ігор: Відкритий чемпіонат ОДУ з
інтелектуального багатоборства, Відкритий міських клуб знавців, Бар-олімпіада «Неслабоумные», Інтелектуальнорозважальна гра «Дом Шерлока», вікторина «Мозгобойня». Чимало з них потребують розробки програмного
забезпечення для підрахунку, аналізу та експорту результатів цих ігор з можливістю введення даних і отримання
результатів в реальному часі, для прискорення процесу підрахунку зданих командами відповідей, автоматизації
обліку проміжних та остаточних результатів, для друку бланків з врахуванням стартових номерів, кількості запитань
тощо.
Варто погодитися із думкою сучасного російського дослідника, кандидата технічних наук І.І.Луханіна про
те, що ігрова атмосфера є найкращою для будь-якого виду діяльності, що, в свою чергу, вимагає розробку форматів,
більш придатних для виконання функцій додаткових освітніх інструментів [1]. Для розробки системи автоматизації
проведення інтелектуальних ігор у ВНЗ були сформульовані основні вимоги, зокрема: реєстрація і авторизація
команд, кросплатформність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розмежування ігрових рівнів за турами чи ігровими
категоріями, наявність адмін-панелі, наявність редактора рівнів для швидкого і зручного створення гри, наявність
генератора питань для формування швидкої гри, за умови відсутності особливих вимог [2]. Варто звернути увагу на
використання певних серверних технологій, що дозволять мінімалізувати час синхронізації компонентів системи,
при цьому водночас зменшити навантаження на сервер.
Отже, подальших наукових та практичних опрацювань потребує розробка, експериментальна перевірка та
апробація автоматизації проведення інтелектуальних ігор у ВНЗ. Варто звернути увагу на розробку мобільних
додатків, враховуючи основні функціональні вимоги для підтримки, організації та проведення інтелектуальних ігор
різних форматів.
Список використаної літератури
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Згідно останніх досліджень стрімко набирають популярності мобільні месенджери, оскільки,
мають важливу перевагу над іншим ПЗ: швидкий доступ до спілкування та обміну данимими без надлишкового
функціоналу, що значно економить наш час [3].
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На даний момент, в Україні актуальні такі месенджери як Skype, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp,
Telegram. Явним фаворитом серед них (за даними Similarweb) є Viber, яким як мінімум один раз в місяць
користується 94% користувачів смартфонів (це близько 40% населення всієї України). Facebook Messenger займає
друге місце із результатом 55%, останнє ж – WhatsApp [2].
В середньому один користувач проводить близько 30 хв в день у Viber і 45% цього часу припадає на
дзвінки та відеодзвінки. Також, один користувач відправляє більше 20 повідомлень в день і 35% користувачів
використовують стікери [2].
На сьогоднішній день Viber надає публічний REST API із обширною документацією, що дає змогу не
тільки великим компаніям розширяти функціонал Viber для особистих потреб, а також спробувати свої сили в цій
сфері звичайним ентузіастам.
Для початку роботи із Viber REST API необхідно мати власний аккаунт, а також створити Public/bot
account, там ми отримаємо унікальний Authentication token який повинен бути в кожному запиті при звернені до
Viber Backend’у [1].
API надає багато різних типів івентів, що дозволяє на ходу отримувати свіжу інформацію про всі статуси, а
також різні типи повідомлень, що розкриває великі можливості і розширяє інтерактивність нашого додатку (бота).
Ключовими і особливо цікавими з них є:
- Keyboard – дає можливість прикріпити до діалогового інтерфейсу віртуальну клавіатуру, що, в свою
чергу, дає змогу оперативно отримувати необхідну інформацію без введення тексту.
- Broadcast Message – даний тип повідомлення дає змогу робити розсилку повідомлень одразу багатьом
користувачам, що є дуже корисним функціоналом.
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ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ «WINDOWS»
О.П. Луцюк
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комп’ютерно-технічних досліджень
відділу досліджень у сфері інформаційних технологій
Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України
Вступ. В умовах сучасного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій стрімко збільшується
кількість людей які їх застосовують для можливості відвідування глобальної мережі Інтернет.
Всесвітня мережа Інтернет – це система об’єднаних між собою комп’ютерних мереж в одну глобальну
мережу, яка в основному призначена для передачі, прийому, трансляції та перегляду інформації, якою користуються
користувачі всього світу.
В наш час можливо з впевненістю стверджувати, що молодь в більшості школярі, студенти, офісні
працівники, власники або директори великого та середнього бізнесів, держслужбовці, військовослужбовці, а також у
власних потребах в Україні використовують мережу Інтернет більше одного разу в місяць, про що свідчить
статистичні дані Інтернет Асоціації України, яка станом на початок 2017 року оприлюднила результати дослідження
аудиторії (населення України від 15 років), яка відвідує глобальну мережу Інтернету. Відповідно до даних
дослідження, в Україні (за виключенням Криму та окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)
нараховано 21,6 млн користувачів, які відвідують глобальну мережі Інтернет, що свідчить про те, що більшість
українців, приблизно 64,8% використовують цифрові електронно обчислювані машини (далі ЦЕОМ) для можливості
користування мережею Інтернет.
Динаміка відвідування мережі Інтернет користувачами в Україні з 2004 року по 2017 рік відображена в
діаграмі.
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ДИНАМІКА ВІДВІДУВАННЯ МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ КОРИСТУВАЧАМИ В УКРАЇНІ З
2004 РОКУ ПО 2017 РІК
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50% 53%
33%

57% 58%

63% 65%

39%

22% 25%
18% 20%
15%
12%

Рис.1 Динаміка відвідування мережі Інтернет
Згідно діаграми (рис.1) логічним видається припущення, що в 2018 році кількість відвідування
мережі Інтернет користувачами в Україні буде більшою ніж в 2017 році.
Мета. Основною метою статті є аналіз проблем та відкриття питань безпеки під час користування мережі
Інтернет пересічними користувачами в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сьогодення одні з самих популярних сервісів мережі
Інтернет, які відвідують користувачі в Україні за допомогою персональних комп’ютерів чи мобільних пристроїв є:
пошукові, інформативні сервіси, соціальні мережі та торгівельні, комерційні майданчики, повноцінне відвідування
яких в основному відбувається за допомогою найбільш популярного програмного забезпечення (далі ПЗ) - веббраузерів, які знаходяться здебільшого в операційних системах (далі ОС) «Windows» корпорації «Microsoft».
Для забезпечення основних критеріїв безпечного користування в мережі Інтернет засобами ОС та
за використання ПЗ веб-браузерів потрібний комплексний підхід, а саме:
використовувати ліцензійні ОС, ПЗ і дані, отримані з надійних джерел, а також їх постійне оновлення до
останніх версій;
використанні провірених веб-браузерів та завантаження для них потрібних плагінів та компонентів, а також
постійне їх оновлення до останніх версій;
використовувати потрібні мережеві контент-фільтри (програма обмеження веб-контенту) як у веббраузерах так і ПЗ в ОС;
використовувати безпечний пошук в мережі Інтернет за допомогою перевірених веб-ресурсів для пошуку;
зберігати/запам’ятовувати дані ідентифікації (логіни та пароль) за допомогою веб-браузерів лише на
особистих ЦЕОМ з метою збереження в безпеці особистих даних користувача.
використання антивірусного ПЗ для запобігання зараження програмного забезпечення і втрати даних;
використання ПЗ для фільтрації та моніторингу мережевого трафіка, мережевих екранів (брандмауерів),
фаєрволів, які призначені для контролю, фіксації, запобігання несанкціонованого або небажаного з’єднання
між комп'ютерними мережами або хостами.
Для безпечного користування мережею Інтернет та збереження в безпеці особистих даних користувача за
допомогою ЦЕОМ засобами веб-браузерів та з метою уникнення кібер-шахрайства не варто:
проводити закачування файлів на цифрові носії інформації (далі ЦНІ) ЦЕОМ з невідомих та непровірених
джерел (веб-ресурсів);
проводити розархівування, зчитування, відкриття на ЦНІ ЦЕОМ закачаних файлів з невідомих та
непровірених джерел (веб-ресурсів) та проводити встановлення (запуск виконавчих файлів) невідомого ПЗ,
яке може бути шкідливим (віруси, черв'яки, «троянські коні», шпигунські програми, боти і ін.), які в
подальшому можуть завдати шкоди роботи комп'ютера (знижувати швидкість обміну даними і навіть
використовувати ваш комп'ютер для поширення вірусу, розсилати від вашого імені спам з адреси
електронної пошти або профілю будь-якої соціальної мережі та ін.) і даним які зберігаються на ньому;
проводити клацання чи активування, а також переходити на рекламних банерах чи гіперпосиланнях на інші
ресурси які присутні на спливаючих вікнах з невідомих та непровірених джерел (веб-ресурсів);
не зберігати дані ідентифікації особистості (номери банківських рахунків, дати їх дії PIN-коди, CVV-коди,
CVV2-коди, CVC2-коди, паспортні дані, домашні адреси, номери телефонів, коди, логіни, паролі та інші) за
допомогою веб-браузерів на незнайомих та непровірених ЦЕОМ;
не відкривати вкладення в повідомленнях, що надійшли від незнайомих адресатів, на пошті від невідомих
відправників;
не надавати/інформувати про особисті конфіденційні данні на прохання під час чатування, системи
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миттєвих повідомлень, електронну пошту чи інших дій від сторонніх не провірених запитів;
здійснювати фінансові операції через мережу Інтернет (купівлю/оплату чи продаж) на невідомих торгових
площадках та непровірених джерел (веб-ресурсів);
на веб-ресурсах, які мають автентифікацію створювати складні, надійні паролі не менше восьми елементів,
виконані латиницею в довільному порядку які б складалися з цифр, літер в різних регістрах та символів та
які б не використовувалися в словниках, а також періодично такі паролі змінювати.
Перспективи подальших досліджень. Одним з головних принципів у створенні умов для безпечного
використання мережі Інтернет мають бути методи та дії спрямовані на підвищення рівня обізнаності через
виховання та навчання дітей та молоді, які мають отримувати навики поводження та використання у віртуальному
середовищі. Багато в чому залежать зусилля держави і громадськості, які мають бути направлені не на фільтрації та
блокування щкідливого контенту чи цензури кіберпростору, а на створення потрібних та інформативних інтернетресурсів у межах правової системи – діючого законодавства України, щодо гарантування кібербезпеки
конфіденційності та прав людини на доступ в мережу Інтернет, адже саме вона є тим необмеженим ресурсом який
дозволяє миттєво отримувати інформацію за потрібним запитом і яка при правильному використанні допоможе
особистості в демократичному саморозвитку.
Висновки. Стрімкий розвиток інформаційних технологій покращує та оптимізує усі процеси людської
діяльності, однак це в свою чергу приносить ряд складностей у процесі їх використання. Тому не можливо в повній
мірі та на всі 100% забезпечити безпечне використання мережі Інтернет за допомогою налаштування веб-браузера,
встановлення плагінів та налаштування додаткового програмного забезпечення в операційних системах «Windows»
корпорації «Microsoft» цифрових електронно обчислюваних машинах, адже навіть при правильному комплексному
налаштуванні вище вказаних програмних продуктів остаточний вибір та подальші процеси залежать від дій
користувача та його обізнаності в цифровому середовищі.
-

1)
2)
3)
4)
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ДОДАТКУ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
БОТА “СТУДЕНТ РДГУ”
Сидорчук Д.А., студент
Петренко С.В., к.п.н., доц.
Рівненський державний гуманітарний університет

Темп життя сучасної людини надзвичайно високий. В умовах сьогодення актуальність і швидкість
отримання інформації відіграють ключову роль не лише в житті студента, а й кожної, окремо взятої, особи.
Зважаючи на це, за мету було взято розробити електронний інформаційний ресурс – бот «студент РДГУ».
Функції боту полягають у надані інформації про розклад для групи розклад сесії та повідомлення про події, які
відбуваються в університеті. Проте, задля забезпечення вищезазначених функцій необхідна допомога людини,
певного оператора, який юи підтримував базу знань бота. В результаті ми плануємо отримати імплементацію саме
такої системи керування ботом.
Для розробки та проектування додатку менеджменту бота було обрано такі засоби: мова програмування
Java, Spring Framework (Spring Boot), PostgeSQL, Hibernate, в якості репозиторію контролю версій програмного коду
ми використали GitHub, для проектування схеми бази даних використані UML – діаграми [1, 2].
Основними етапами розробки є:
1. вивчення засобів та можливостей мов програмування;
2. дослідження аналогів;
3. реалізація власного програмного продукту.
Основною задачею менеджменту бота є наповнення бази даних, її адміністрування та надання доступу до
існуючих даних.
Для зручності використання додатку та уникнення проблем з різними операційними системами
користувачів було обрано web-розробку, а широкі можливості Java, простота застосування, незалежність від
платформи і вбудовані функції захисту роблять цю мову програмування однією з кращих для створення додатків для
Internet [3].
З допомогою он-лайн сервіс Draw.io було спроектовано базу даних (Рис. 1).
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Рис. 1.
Оскільки нам потрібно працювати з великою кількістю інформацій (якщо брати до уваги кількісь груп,
студентів, предметів), то потрібно підібрати найбільш ефективний у плані надійності, збереження та опрацювання
інформації інструмент. Саме таким є база даних PostgeSQL [4].
Для роботи з проектом нам необхідно було створити ряд таблиць (факультети, групи, студенти, тощо). В
результаті користувач бота зможе отримувати інформацію про те, які у нього заняття, у якій аудиторії, о котрій
годині початок, хто викладач, дату екзаменів та заліків.
Імплементована схема бази даних PostgeSQL представлена на Рис. 2.

Рис. 2.
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ЕКОСИСТЕМА РИНКУ І СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Шинкарчук Н.В., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Для кращого розуміння ідей штучного інтелекту потрібно описати основні визначення і поняття, що
стосуються даного розділу інформаційних технологій.
Інтелект – це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті
функціонування свідомості, мислення та розуму людини. Людина застосовує інтелект для обробки наявної
інформації, наприклад, з метою побудови або вдосконалення розуміння, позиції, стратегії, методу, правила,
комбінації, відношення чи цілі. Інтелект пов’язаний з іншими внутрішніми властивостями людини, такими як
сприйняття, пам’ять, мова, уява, самосвідомість, характер і власне формується завдяки функціонуванню означених
параметрів особистості [1].
Штучний інтелект – це розділ комп’ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією
проблем та завдань, які нагадують справи, виконувані людиною. У більшості випадків алгоритм розв’язання
завдання невідомий наперед. Точного визначення цієї науки немає, оскільки у філософії не розв’язано питання про
природу і статус людського інтелекту. Немає і точного критерію досягнення комп’ютером «розумності», хоча перед
штучним інтелектом було запропоновано низку гіпотез, наприклад, тест Тюрінга або гіпотеза Ньюела-Саймона. Нині
існує багато підходів як до розуміння задач штучного інтелекту, так і до створення інтелектуальних систем [2].
Машинне навчання – це підгалузь інформатики, яка еволюціювала з дослідження розпізнавання образів та
теорії обчислювального навчання в галузі штучного інтелекту. Машинне навчання досліджує вивчення та побудову
алгоритмів, які можуть навчатися з даних, і виконувати передбачувальний аналіз. Такі алгоритми діють шляхом
побудови моделі зі зразкового тренувального набору вхідних спостережень, щоб здійснювати керовані даними
прогнози або ухвалювати рішення [3].
Машинне навчання використовує різні алгоритми, що дозволяють комп’ютерній системі робити висновки на
підставі наявних даних. Дана технологія передбачає, що замість створення програм вручну, машину навчать, за
допомогою великої кількості даних і алгоритмів, виконувати деяке завдання самостійно, або за допомогою так
званого вчителя.
Теорія розпізнавання образів – це розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і
ідентифікації предметів, явищ, процесів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак. Такі
задачі вирішуються досить часто, наприклад, при переході або проїзді вулиці за сигналами світлофора.
Розпізнавання кольору лампи світлофора, що засвітилася, і знання правил дорожнього руху дозволяє прийняти
правильне рішення про те, можна, чи не можна переходити вулицю в цей момент. Традиційно задачі розпізнавання
образів включають у коло задач штучного інтелекту [4].
За оцінкою дослідницької організації Markets and Markets, обсяг ринку розпізнавання образів досягне
тридцяти мільярдів доларів до 2020 року [5]. Технології розпізнавання образів містять в собі розпізнавання оптичних
образів, коду, об’єктів і цифрових фотографій. Вони в обробленому вигляді використовуються в таких сферах, як
спостереження, сканування та створення зображень, маркетинг і реклама, пошук зображень.
Ринок технологій штучного інтелекту складається з корпорацій, компаній, організацій та університетів, які
виконують свої специфічні завдання і поділяються на три типи: багаті ІТ-корпорації, обслуговуючі ІТ-компанії,
інноватори (innovators).
Багаті ІТ-корпорації – це комерційні організації, які займаються технологіями штучного інтелекту, при цьому
володіють власними «великими даними», а саме Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter. Таких компаній
небагато, але у них є одна істотна перевага, вони мають доступ до величезних структур даних, тому їхні інженерирозробники можуть займатися розвитком ідей штучного інтелекту, базуючись на наявних ресурсах і алгоритмах.
Корпорації з даної категорії володіють значними перевагами над іншими, однак можна припустити, що оскільки
доступ до даних стає все більш демократичним, компанії з інших груп будуть розвиватися високими темпами.
Хороший приклад такої демократизації – це Yahoo, яка виклала у вільний доступ більше десяти терабайтів даних. Це
інформація проте, як вели себе користувачі на головній сторінці Yahoo і окремих сервісах колись популярного ІТгіганта.
Обслуговуючі ІТ-компанії допомагають іншим обробляти великі масиви даних (в тому числі
неструктуровані). Вони надають консультаційну та технічну підтримку, і фактично є сервісними утвореннями,
оскільки не мають своїх власних даних, проте працюють з ресурсами своїх клієнтів. Прикладами таких компаній є
IBM, HPЕ, Dell, Oracle, різні консалтингові організації.
Сфера інтересів компаній типу innovators зосереджена на вирішенні специфічних проблем, вони не мають
власних даних і не виконують сервісних і технічних послуг. Прикладами таких компаній можуть бути Cruise
Automation і Flatiron Health.
Необхідно відмітити, що експерти консалтингової фірми IDC прогнозують корпораціям Amazon, Google,
Facebook, IBM і Microsoft понад шістдесят відсотків платформ штучного інтелекту [6].
Разом із тим кожна згадана компанія, взята окремо, нарощує свою власну екосистему штучного інтелекту.
Наприклад, IBM Watson – це десятки тисяч розробників, які вже створили тисячі додатків за допомогою Watson Zone
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on Bluemix, що дозволяє будь-якому користувачеві використовувати багато інструментів, які включають в себе
сервіси Watson для ефективного створення, запуску та управління додатками в хмарному середовищі.
Сфери застосування штучного інтелекту досить широкі та охоплюють як звичні нам технології, так і нові
напрямки, допоки далекі від масового використання – наприклад електромобілі створювані на заводі Ілона Маска
(компанія Tesla) в Каліфорнії (США). В цілому на світовому ринку працює близько 400 компаній, що займаються
виробництвом роботів і впроваджують у світову економіку ідеї на основі штучного інтелекту.
Чат-бот – це програма-співрозмовник, яка призначена допомогти людині вирішити деяку проблему, вона
може елементарно замінити собою обслуговуючий персонал цілої компаніях чи call-центр. Чат-боти можуть
підібрати оптимальну дієту, тренування, замовити квитки, тобто представляти собою нову підгалузь обслуговування
і асистування на основі технологій штучного інтелекту. Згідно з даними опитування BI Intelligence, більша частина
американських користувачів у віці від вісімнадцяти до п’ятдесяти п’яти років використовують чат-боти, і незабаром,
цифрові асистенти будуть «знати» людство все краще на основі зібраних раніше даних.
За результатами опитування керівників провідних ІТ-компаній голосовий помічник для них є важливим
програмним забезпеченням (наприклад, Siri від Apple, GoogleAssistant від Google, Alexa від Amazon), хоча
відзначають, що зрілість голосових помічників ще не набула бажаного для них рівня функціонування. На сьогодні
мільйони людей взаємодіють з персональними цифровими асистентами на таких платформах, як Google, Apple,
Amazon, Facebook, Twitter. За допомогою персональних асистентів і чат-ботів відбувається перехід від графічного
інтерфейсу користувача до діалогового інтерфейсу.
Світовий ринок розпізнавання мови за оцінками BCC Research (рис. 1) в 2016 році досягнув 104,4 мільярдів
доларів, в 2017 році – 114,6 мільярдів доларів, і за прогнозами у 2021 році набуде 184,9 мільярдів доларів [7].

Рис. 1. Світовий ринок розпізнавання мови за оцінками BCC Research
Bank of America передбачає, що до 2020 року ринок рішень штучного інтелекту буде еквівалентний 153
мільярдам доларів, з яких 83 мільярди доларів складуть супутні роботи і робототехніка, а 70 мільярдів доларів –
аналітичні рішення [8].
У результаті так звана «революція роботів», дозволить світовій економіці підвищити продуктивність на
тридцять відсотків при зниженні виробничих витрат на робочу силу від вісімнадцяти до тридцяти трьох відсотків,
при цьому лідерство в даній сфері належатиме США і Японії.
За оцінками дослідницької організації Gartner у 2020 році з’являться автономні програмні агенти, які вперше
в історії не будуть напряму підконтрольні людині, стануть учасниками п’яти відсотків економічних транзакцій.
Проте, заради справедливості потрібно відмітити, що хоча ці агенти автоматизовані, але вони не є повністю
автономними, так як безпосередньо включені до складної структури механізмів керованих людьми. Нові автономні
програмні агенти будуть мати самостійну цінність і функціонувати в якості фундаментальної основи нової цифрової
економіки. Gartner, також прогнозує що у 2018 році більше 3 мільйонів працівників в світі будуть підпорядковані
керівнику-роботу [9].
З огляду на динаміку розвитку за останні роки, штучний інтелект, машинне навчання, а також «великі дані» –
це інструментальні засоби цифрової трансформації сьогоднішніх інформаційних технологій.
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Молодий історик
СТАНОВИЩЕ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ
ХVІІ-XVIII ст.
Абрамець Р.О, здобувач вищої освіти
Десятничук І.О., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Існування української автономної державності в кінці ХVІІ ст. створило сприятливі умови для розвитку
національної культури та розвитку освітньої сфери. Розширення зв’язків із Західною Європою, розбудова держави
вимагали освічених людей, урядовців, канцеляристів, що викликало поширення освіти і писемності. Це показовий
період, який заслуговує на детальніше вивчення, а також на те, аби запозичувати корисний досвід для розвитку
України зараз.
Актуальність даного дослідження пояснюється тим, що нині рівень освіти в Україні досить низький, адже
їй приділяється дуже мало уваги з боку держави. В національній доповіді «про стан і перспективи розвитку освіти в
Україні» вказується що за 2015-2016 роки через зменшення фінансування скорочено понад 800 працівників НАПН
України. Також в даному документі зазначено що у 2016 р. за браком коштів в академії заблоковано відтворення
підготовки докторів філософії і докторів наук (порівняно з 2014 р. прийом в аспірантуру зменшено на 70% та
докторантуру – на 90%). Все це негативно позначається на рівні і темпах модернізації української освіти.[3, с.5].
Дана проблема була досліджена в сучасній вітчизняній історіографії. Зокрема про становище освіти в цей
період писали в свій час Г.Антонюк [1, с.237-246] та В.Ю.Король [2,с.166-176]. Також вагомий вклад у дослідження
української освіти і культури внесли – В.Борисенко, І.Довжук, Д.Дорошенко, Ю.Дупленко та О.Кисильчак.
Переважна більшість реформ в епоху географічних відкриттів і колоніальних війн проводились монархами
для зміцнення вертикалі влади, переозброєння і нарощування армії для подальших експансій. Монархи провідних
європейських країн використовували науку в своїх меркантильних інтересах а не ради науки як такої. Коли освіта і
наука використовується в інтересах політиків і їх амбіцій то тоді знищується сама суть науки. Їхні реформи
проводились для централізації власної необмеженої влади як в своїй державі так і в колоніальних володіннях і не
приводили до різких кардинальних змін. Дуже малий відсоток людей на Землі усвідомлює, що та цивілізація яку ми
маємо сьогодні, це є результат науково-технологічного прогресу та наукової революції.
Саме на період існування Гетьманської держави припадає наукова революція кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.
яка дала значні зрушення у всіх сферах людської діяльності та нове бачення розуміння світу і підходу до науки в
цілому. Але потрібно зазначити що цей процес не зачепив Східну Європу так як більшість європейських країн.
У першій половині ХVІІІ ст. освіта на Правобережній, Лівобережній і Слобідській Україні розвивалися в
різних умовах. На правобережній Україні чисельність православної шляхти меншає, а міщанство втрачає своє
значення. У зв’язку з цим православні братські школи, які виникли при церквах у ХІ-ХІІ ст., на цих землях поволі
занепадають і зникають. На їх місці з’являються уніатські школи, що були в руках ордену Василіян, за характером
зовсім інші порівняно з братськими школами.
Шкільна діяльність Василіян набуває значного поширення з утворенням в Польсько-Литовській державі
Едукаційної комісії (1773) – першого в Європі міністерства народної освіти. Ця комісія здійснида реформу шкільної
справи, виробила однорідний шкільний статут і надала школам грошову допомогу. Коли в братських школах ХVІІ ХVІІІ ст. панував демократичний дух, то василіянські школи були призначені лише для молоді шляхетського
походження й виховували її у католицькому й польському національному дусі. Державний, спільний для всіх статут,
державна допомога і контроль представників уряду(візитаторів) ставили василіянські школи в цілком нове
положення й надавали їм державницького характеру, далекого від того, коли школи були в руках церкви [4, с.142].
На Лівобережжі, в Києві і Слобожанщині існували тільки православні школи. Найголовніше місце серед
них належало Києво Могилянській школі. В 1701р. За царським указом вона одержала титул і права академії і стала
називатися Київською академією. Про її становище дбали київські митрополити.
У другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. відчувався дуже сильний вплив української думки та
культури на російське суспільство, в яке вони несли нові ідеї і нові погляди в церковно-релігійний, педагогічний і
літературній справах. Мабуть цей вплив українських діячів на процес європеїзації московської культури був не до
смаку московському духовенству, яке писало на них доноси цереві [4, с.142].
Крім академії у Києві були ще школи на Лівобережжі, засновані предствниками церковної влади на зразок
київської. Так, архієпископ Лазар Баранович заснував школу в Новгород-Сіверському, яку в 1689р. було перенесено
до Чернігова. В 1727 р. білгородський єпископ Єпифаній Тихорський, в якому в церковних справах підлягала
Слобідська Україна, засновує Харківську колегію, яку нерідко називали академією. До відкриття харківського
університету в 1805 р. це був головний освітній центр Слобожанщини. Викладечем тут був Григорій Савич
Сковорода (1722-1794), який висловив свої погляди на виховання в трактаті «Благородний Еродій»(1787). Він був
одним з найвидатніших українських педагогів і філософів свого часу.
У 1738р. в Переяславі єпископ Арсеній Берл відкрив семінарію що у ХVІІІ ст. стала основним центром
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Полтавщини. Тут Г.Сковорода розпочав свою педагогічну діяльність. У Полтаві було відкрито слов’янську
семінарію, в 1786 р. переведено до Катеринослава. Вона обслуговувала землі колишнього Запоріжжя. З неї вийшов
І.Котляревський. Ці школи були організовані на зразок Київської академії [, с.27].
Головним джерелом для утримання цих шкіл були монастирські маєтки. Тому політика відібрання
земельних маєтків в українських монастирів, проведена Катериною ІІ в 1786 р., була сильним ударом для
українських шкіл. Згодом ці школи втратили своє попереднє значення.
Нижчою ланкою системи освіти на українських землях у другій половині ХVIII ст. продовжували
залишатися традиційні парафіяльні або дяківські школи, які існували при церковному приході й утримувалися
коштом громади чи церковних братств. Такі школи за формою і змістом залишались незмінними протягом століть і
були характерними для всіх українських земель. Внаслідок своєї традиційності вони рідко фіксувалися у
документах, тому встановити кількість їх важко. Ці школи забезпечили досить значне поширення грамотності серед
різних верств населення.
У першій половині XVIII ст. на Лівобережній Україні та на Слобожанщині кількість початкових шкіл,
діяльністю яких опікувалася козацька старшина, громади та духовенство, значно збільшилася.
Так проаналізувавши ревізькі книги семи полків Гетьманщини, Крім Київського, Стародубського і
Гадяцького, Лазаревський виявив, що у 40-х роках XVIII ст. на цій території існувало 866 шкіл.[5, с.29].
Статистичні дані, наведені Лазаревським, як доводять сучасні дослідники, не можна вважати повними, тим
більше, що не вказано кількість шкіл у трьох полках. Зокрема, Б.Біляшівський шляхом аналізу та зіставлення ревізій
30,40,50-х років, заповнюючи відсутність інформації про кількість шкіл у тих чи інших населених пунктах
статистикою попередніх чи пізніших ревізій, а також враховуючи середній відсоток збільшення кількості шкіл від
ревізії до ревізій, робить висновок, що в 30-40-х рр. загальна кількість шкіл на Лівобережній Україні, ймовірно
становила 1334, а в 40-50-х рр. – 1488. Залежно від особливостей заселення того чи іншого полку в одних, наприклад
у Чернігівському і Стародубському, найбільше було сільських шкіл, у Полтавському та Гадяцькому переважали
міські парафіяльні школи [5, с.29].
В 60-70-х рр. Кількість шкіл у Гетьманщині зменшилася. Так, у 1768 р. у 13 сотнях Чернігівського полку у
78 населених пунктах діяло лише 89 шкіл. У селах було по одній школі, в сотенних містечках – більше, наприклад, у
Сосниці й Березні по чотири школи; в Городні, Мені, Синявці – по три. У 1767 р. у Новгороді – Сіверському
існували школи при шести приходах. Шафонський у своєму описі Чернігівського намісництва зазначав наявність
шкіл у кожному місті та містечку. За його даними на 1786 р. у Чернігівському намісництві було 52 школи, тоді як О.
Лазаревський, за даними ревізії 1740-х років, налічував 154 школи. Отже, за сорок років кількість шкіл на
Чернігівщині зменшилася майже на сотню.
Дяківські школи були невід'ємною складовою громадського життя у всіх регіонах України. Вказати їх
кількість на Правобережжі, де на відміну від Лівобережжя та Слобожанщини, не збереглося статистичних даних,
важко. Проте як прямі документальні свідчення, так і опосередковані дані, зокрема, записи на рукописах,
переписаних вчителями-бакалярами, купчі, судові справи, передмови до рукописних збірників тощо говорять про
наявність таких шкіл у регіоні. На правобережних землях продовжували діяти братські школи. У міських братських
школах у XVIII ст . рівень викладання був значно вищий, ніж у сільських дяківських. А в невеликих містечках і селах
вони не відрізнялися від дяківських. Певне уявлення про парафіяльну школу XVIII ст. дає табель учителя школи при
церкві в м.Дунаївці Г.Татомира (1789р.), в якого навчалося 22 учні, з них 13 шляхтичів і 9 «простих» - дітей міщан із
сусідніх сіл. Більшість учнів – 13 – були греко-католиками, і 9 – католиками. Вчитель навчав читання по Псалтирю і
Часослову, латинської мови, лічби, катехизису, два шляхтичі вчили «руську граматику». Навчалися школярі віком
від 8 до 18 років. У кінці року в присутності батьків вони складали іспит, батьки підписували табель успішності.
Проте таких шкіл було не так багато. Свої школи на українських землях мали вірменська та єврейська громади [6,
с.137].
Навряд чи дяківські школи відіграли б велику роль у культурному житті українського народу, якби наука в
них обмежувалась лише навчанням читання письма церковнослов’янською мовою, елементам арифметики та співу.
На цю обставину вказував Житецький. Аналізуючи шкільні збірники, укладені в дяківських школах він знайшов там
безліч різних віршів, народних пісень з нотами, сентенцій, прислів’їв, малюнків, що характеризувало естетичні,
моральні уподобання шкільних учителів-дяків.
Реалії суспільно-політичного розвитку України кінця XVIII ст. негативно позначилися на шкільництві.
Зменшилася кількість приходських шкіл, Вони перетворилися на школи для нижчих верств населення. Цьому також
сприяло розпорядження Синоду про підпорядкування таких шкіл священнику, який контролював їх діяльність.
Закріпачена громада усувалася від вирішення шкільних справ, вже не обирала дяка. Творчому імпульсу народних
мас, спричиненому визвольною боротьбою, державотворчим процесам було покладено край[7 с.250] .
Високому рівню освіти в Східній Україні, і насамперед в Гетьманщині не відповідали освіта і шкільництво
в західноукраїнських землях. Саме в цей період, через несприятливі обставини, припиняють своє існування
більшість церковних братств у Галичині, що призвело до занепаду шкільництва. Так припинило свою діяльність
Львівське братство. Продовжували існувати в Галичині і на Правобережній Україні єзуїтські колегії, де в основному
вчили польської та латинської мов і вся ідеологія була просякнута войовничим католицизмом. Саме таке завдання
мав відкритий на базі колишньої єзуїтської колегії Львівський університет (1784).
Таким чином з другої половини XVIII ст. посилюється реакційна політика російського царизму щодо
України. Це проявлялося в чергових заборонах друкувати українською мовою книги, вести нею офіційне
діловодство й, нарешті, викладати. Але літературна українська мова вже існувала, і викорінити її було неможливо.

1.

Список використаних джерел
Антонюк Г. Розвиток природничих наук в освітньому просторі України ХVІІ ст – початку XVIII ст. /
Антонюк//Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. - №3. – С.237-246.

Матеріали XІ Міжнародної науково–практичної конференції
2.
3.
4.
5.
6.
7.

260

В.Ю.Король.Історія України: навч. посібник/ Король В.Ю., -2-ге видання, - К.: «Академія», 2008р.-495 с.
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. Ред. Президента НАПН
України В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 448с.
Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. 2-ге вид.: навч. Посібник/
В.Борисенко. – К., 1998. – 616 с.
Історія української культури. Конспект лекції за темою: «Сутність та специфіка культури. – Суми: ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2012. -31с.
Зарішняк І.М., Творун С.О. Історія української культури: навч. Посібник./І.М.Зарішняк, С.О.Творун. –
Вінниця: Едельвейс і К, 2011. -326 с.
Історія світової та української культури. Кредитно модульний курс: навч. посібник. – Х., НФаУ: Золоті
сторінки, 2012.-520с.

БОНАПАРТИСТСЬКА ТЕОРІЯ В ГОЛЛІСТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
Биков О. В., здобувач вищої освіти
Сєвєрова О. В, доцент кафедри всесвітньої історії
Рівненський державний гуманітарний університет
Постновка пролеми. Голлізм – політичний рух, заснований найвідомішим державним діячем Франції XX
ст. генералом Шарлем де Голлем, займає виключно важливе місце в новітній французькій історії. Рух Опору та
повоєнні реформи, найгостріша класова і політична боротьба в кінці 40-х – початку 50-х років, крах колоніальної
імперії, падіння Четвертої республіки і формування партійно-політичної системи і державних інститутів П'ятої
республіки – всі основні процеси та події в історичному та соціально-політичному розвитку країни в 40-70-ті роки
нерозривно пов'язані з голлізм, але протягом досить тривалого часу (кінець 50-х - середина 70-х років) голлістський
рух служив основною політичною опорою французької буржуазії і проводив її державний курс [1, с. 170].
Мета статті. Метою даного дослідження є визначення особливостей голлізму як політичного режиму та
ідентифікація його як режиму бонапартистського типу ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Голлістський режим вирішив багато життєво важливих для Франції
проблем, проводячи політику національної незалежності, здійснивши деколонізацію, модернізацію економіки. Вони
вирішувалися в інтересах правлячого класу, державно-монополістичної системи. Деякі напрямки деголлівської
політики об'єктивно відображали і загальнонаціональні інтереси французького народу. Широке міжнародне
визнання отримали зовнішньополітичні принципи голлізму, особливо ідея захисту національної незалежності. Ім'я
президента Ш. де Голля назавжди залишилося пов'язаним з формуванням французької зовнішньої політики, одним з
головних напрямків якої став розвиток дружніх відносин і співробітництва Франції з Радянським Союзом та іншими
соціалістичними країнами [4, с. 157].
Для аналізу та порівняння голлізму та бонапартизму варто визначити спільні та відмінні ознаки даних
політичних систем. Обидва Бонапарти (Наполеон І і Наполеон ІІІ) були породженням великих революцій.
Соціально-політичний переворот розчистив їм шлях до влади, зробив можливою реалізацію особистих якостей і
проектів, немислиму при колишніх порядках. Це були «люди випадку». «Випадок» на тлі найдраматичніших для
нації подій об'єднав цих двох правителів з творцем сучасної політичної системи Франції Ш. де Голлем.
Встановлення П'ятої республіки (1958 р.) і вихід Ш. де Голля на політичну арену в якості національного лідера і
архітектора нової системи супроводжувалися, як і народження обох імперій, соціальними потрясіннями і кризою
політичних інститутів. Пізні роки Четвертої республіки можна порівняти з Директорією (1795-1799 рр.) або весною
1848 р. (революційні події у Франції): парламентська республіка, яка не впоралася зі складною внутрішньою
ситуацією; зовнішньополітичні невдачі (війна за незалежність в Алжирі (1954-1962 рр.)); відсутність міцної
національної ідеї і програми соціально-політичного розвитку; нерішучість уряду в розв'язанні найгостріших питань,
що викликала кризу довіри населення до республіканських інститутів; криза старих партій і їх запекла боротьба за
вплив в уряді на шкоду інтересам нації. Все це викликало суспільне сум'яття, яке могло закінчитися насильницьким
переворотом, здійсненим або ультраправими, або ліворадикальними силами [5, с. 172.]. Франція епохи Директорії не
бажала ні нових якобінців, ні повернення Бурбонів. Франція в 1958 р. постала перед небезпекою військового
перевороту націоналістично налаштованих генералів або ж соціальним розколом з питання про війну в Алжирі.
Іншими словами, будь-яке радикальне вирішення нагальних питань загрожувало відкинути країну в минуле.
Бонапартизм і голлізм в цьому плані стали інноваторами в соціальних відносинах і політичних інститутах. Особиста
влада, інститут лідерства взяв на себе контроль над зміцненням і розвитком громадянського суспільства і його
свобод. У всіх трьох випадках ми бачимо боротьбу за порятунок республіки авторитарними методами.
Між двома формами влади існує значна подібність в системі державних інститутів. Ш. де Голль, як і
бонапартисти, заперечував систему сильної законодавчої влади і парламентської міжпартійної боротьби – на його
думку, вона послаблювала Францію. Як і Бонапарти, він вважав, що народні представники використовують
парламент для реалізації особистих амбіцій, а не для захисту інтересів нації – про справжні інтереси народу може
знати тільки носій виконавчої влади за допомогою референдуму. Саме тому де Голль, як і Бонапарти, вважав
референдум основою демократії і нерідко вдавався до нього, повернувши його значимість в політичну культуру
країни [5, с. 170].
Лідерів обох систем об'єднала віра в месіанську роль Франції, свого роду прозелітизм її національної ідеї,
народженої у 1789 році: покликання французів нести світові свої політичні свободи, вчення про цінності прав
людини і громадянина [2, c. 222.]. Недарма Ш. де Голль у своїх відозвах до руху Опору під час війни апелював до
революційних цінностей, представляючи боротьбу з нацистською окупацією як боротьбу нації з тиранічним
режимом. При цьому і Бонапарти, і Ш. де Голль ніколи не заперечували дореволюційного минулого країни і
прагнули і в ідеях, і на практиці примирити всі віхи її історії, з'єднати традицію і соціально-політичну модернізацію,
акцентуючи увагу на ідеї спадкоємності: республіка народжена монархією, тисячоліття монархії сформувало
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французьку націю. У бонапартистському і голлістськму розумінні традиція і модерн являли собою синтез – більш
того, розрив між ними, неприйняття і розкол на «до» і «після» мислилися як жорстоке порушення становлення і
розвитку нації.
Для обох систем роль національних примирителів не обмежувалася історичною традицією. Важливою
частиною їх програми було соціальне примирення. Саме на цьому принципі і була збудована ще одна суттєва
особливість цих режимів – політичне лідерство як інститут. Лідерство обумовлювалося ідеєю «рятівника»,
«умиротворителя» і особистісною харизмою глави держави. Бонапартистсько-голлістський лідер – це, на відміну від
абсолютного монарха старого порядку, не є носієм священної влади, який наділений «батьківською» владою над
своїми підданими, а похідна суспільного договору, оскільки влада і повноваження даровані йому всією нацією.
Недарма обидва Бонапарти проголошували себе за конституцією імператорами французів, а не Франції,
підкреслюючи народний характер своєї влади, свою опору на виборче право. Так само авторитаризм Ш. де Голля
спирався на диктатуру закону і право референдуму. Інститут лідера, не тільки як носія сильної виконавчої влади, а й
виразника національної ідеї, духу нації і являє собою харизму, став «спадковим» інститутом П'ятої республіки. Він
проявив себе пізніше, в стилі управління та поведінки президента Ніколя Саркозі, з яким пов'язана поява терміна
«гіперпрезидент». Лідерство як інститут деякі дослідники приписують не тільки «міфу про рятівника», скільки
особливостям масової свідомості французів, для яких звичніше авторитаризм або монархія, ніж чиста демократія [3,
с. 43-60].
При цьому між двома системами існувало розходження в плані обґрунтування своєї легітимності: те, що К.
Маркс колись називав «соціальною демагогією». На відміну від класичної партійної системи, де кожна партія має
свою класово обумовлену цільову аудиторію, бонапартисти діяли з метою задоволення запитів всіх соціальних груп.
За правління Наполеона III це підкріплювалося «заграванням» з соціалізмом, який здобув йому репутацію
«соціаліста на троні». Наполеон III бачив соціалізм як модернізацію економіки і суспільства. Для Ш. де Голля
соціалізм і комунізм були просто опозиційними партіями і доктринами, з постулатами і тактикою яких він
висловлював відкриту незгоду, тимчасово перервану співпрацею в період Опору та повоєнної відбудови. Голлізм
був доктриною насамперед політичною, а не соціальною. Голлістський дирижизм в економіці, який найчастіше
викликав скепсис з боку буржуазії, можна протиставити економічному лібералізму Другої імперії, торгова і
фінансова політика була спрямована саме на стимулювання приватної ініціативи французької індустрії, яка
розвивалася швидкими темпами, що здобуло імператору безумовну підтримку серед промислової буржуазії. В цьому
плані бонапартизм і голлізм мають схожість швидше інституційну [5, с. 171.].
Висновки. Таким чином, у розглянутих нами випадках двох Бонапартів і Ш. де Голля в кризовому
суспільстві кожен раз здійснювалася авторитарна модернізація – саме так можна визначити реформи, що
проводяться жорстко і послідовно виконавчою владою. Закономірність реформізму політичних інститутів Франції
нерідко демонструє, що найбільш ефективні політичні і соціальні демократичні реформи проводить саме сильна
виконавча влада або диктатура. Найближче майбутнє покаже, чи буде у Франції затребуваний, – а якщо так, то в
якій формі, – історичний досвід і практичний інструментарій бонапартизму і голлізму.
Для сучасної Франції бонапартизм повернувся від політичної практики в сферу національної ідеології та
міфотворчості: у наявності безсумнівної поваги до Наполеона І, як до видатного законодавця, адміністратора і
захисника цінностей 1789 року і більш суперечливе ставлення до його племінника. Але повернення бонапартизму з
практики в міф не означає, що він забутий як інструмент політики. Безумовно, відродження бонапартизму в його
первозданному вигляді сьогодні неможливо – для цього Франція володіє занадто багатим досвідом демократії, але
існує ймовірність повернення до політичного курсу деголлівського авторитарного прогресу, що стане початком
впровадження системи бонапартистських цінностей і формування державно моделі бонапартистського типу ХХІ
століття.
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РОЗВИТОК КИТАЙСЬКИХ АРМІЙ ПЕРІОДУ ЧЖАНЬГО («ВОЮЮЧИХ ЦАРСТВ»)
475-221 РР. ДО Н. Е.
Бухалюк Андрій Федорович, здобувач вищої освіти
Слесаренко А. В., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У період «Воюючих царств» сталася серйозна модернізація як озброєння, так і військової науки, загальні
уявлення про це дають нам писемні, речові й археологічні пам’ятки цієї доби.
У 475-221 рр. до н.е відбуваються активні військові дії та конфлікти багатьох царств та військових союзів
задля перемоги і отримання земель ворога. Слабкі царства легко виставляли сто тисяч воїнів, а найсильніші, в III ст.
до н. е., мали постійну армію в один мільйон. Як свідчать джерела у битві між царствами Цінь і Чу кількість воїнів з
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обох сторін перевищувало мільйон чоловік [4].
Армія періоду «Воюючих царств» мала високу професійність ведення бойових дій на якісно новому рівні
розвитку бойового мистецтва. Бронзове озброєння і обладунки солдат поступово замінялися залізними. Проте
озброєння китайських воїнів в основному залишалося бронзовим. На озброєння піхоти надійшли бойові сокири,
алебарди, клевці-ге, списи, мечі, тризуби, бойові жердини й безліч інших видів зброї. Був вдосконалений комплекс
захисного озброєння, включаючи спеціальні обладунки для бойових коней. Набув поширення арбалет [1, с.71 ].
Розподіл армії на три окремих частини зберігався, але на полі бою за потреби можна було ще більше
розділити армію. Кавалерія головним чином використовувалась не для битв у кінному строю, а для швидкого
перекидання воїнів. Фактично свій розвиток кавалерія отримала лише за імперії Цінь [3].
У IV – IIІ ст. до н.е. з’являються нові схеми тактичних шикувань. Армію розділяли на п’ять великих загонів,
кожен з яких мав окрему назву. Ліве крило називали «Зеленим драконом», праве – «Білим тигром», попереду стояв
авангард – «Червоний птах», позаду знаходився ар’єргард «Чорна черепаха», а центральний загін, де знаходився сам
головнокомандуючий з особистою гвардією, називався «Сузір’ям Великої Ведмедиці». Загони були поділені на
п’ятірки, такий підрозділ складався з трьох списоносців і двох лучників. Найбільший підрозділ складав загін з
колісницею і трьома воїнами, 72-ма піхотинцями та вантажний візок із обслугою з 25 людей [2, с. 9].
Піхота традиційно була головним і найбільш чисельним родом військ, хоча служити в її лавах вважалось
«непрестижною» справою. Піхота поділялась на важку і легку. Солдати легкої піхоти вели бій без обладунків. Легка
піхота була маневреною та мобільною, в бою вона розташовувалися спереду і атакувала ворога з далекої дистанції, з
луків та арбалетів. Солдати важкої піхоти були одягнуті в захисні обладунки. У бою важка піхота діяла позаду
легкої піхоти. У міру наближення ворога вступала у бій з ним. У бою важка піхота користувалась списами, піками,
алебардами і навіть кинджалами. Бойові колісниці були основною ударною силою китайської армії до зростання ролі
кавалерії. При наступі бойові колісниці проривали позиції ворога, ламаючи його шеренги [2, с. 15].
В епоху Чжаньго організаційна структура піхотних підрозділів змінюється. Десять «у» об`єднувались у
«сяожун» (50 солдат); двадцять «у» складали «цзу» (100 піхотинців). Двадцять «цзу» створювали «люй» (2000
солдат). П’ять «люй» складали «цзюнь», в який входило 10 000 воїнів. Таким чином, у Стародавньому Китаї
існували певні принципи організаційного формування армії. У різні історичні періоди, в різних царствах, а з
утворенням централізованих імперій – і в різних регіонах, могли діяти різні принципи формування підрозділів армії
[3].
Армією керував полководець, який на тактичному рівні спирався на голосові команди, а також на
зображальні та звукові сигнали. Мистецтво полководця і його обов’язки керування армією також суттєво
змінюються, стратегія стає настільки вигадливою і складною, що непрофесійність чи зрада полководця могла, і часто
так і бувало, привести армію до поразки і піддати небезпеці всю державу [5, с. 24].
Отже, розвиток китайських армій періоду Чжаньго («воюючих царств») 475-221 рр. до н.
е. мав ознаки модернізації та вдосконалення. Організаційна система китайської армії була гнучкою та зручною.
Армія поділялася на окремі загони кожен з яких виконував своє призначення. Специфікою бойової побудови
давньокитайського війська був його «загальновійськовий» характер, що об’єднував під керівництвом одного
командира різні роди військ: бойові колісниці, кінноту й піхоту. Загалом, така організація армії зумовлювала
збільшення військового потенціалу. Ця структура удосконалювалася і модифікувалась, пристосовуючись до нових
реалій, хоча її основи залишились незмінними.
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СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ З ГЛОБАЛЬНИМ ТЕРОРИЗМОМ ДЖ. БУША-МОЛОДШОГО (2001-2009 рр.)
Гергелюк О.І., здобувач вищої освіти
Мартинчук І. І., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Під час свого першого президентського терміну, Дж. Буш-молодший обрав інструментарій «жорсткої
сили», поклавши кінець політиці свого попередника Б.Клінтона. Основні його погляди були задекларовані у
документах «Доповідь про становище нації», «Стратегія національної безпеки» (2002 р.). Визначальною стала також
промова Дж. Буша – мол. на Генеральній Асамблеї Організації об’єднаних націй [1, с. 34]. Три головні елементи
стратегії Буша – мол.: військова перевага, превентивна війна, принцип унілатералізму. Головними загрозами
американській безпеці визначено держави «осі зла», що з точки зору США підтримують терористичні організації, а
також здійснюють несанкціоноване виробництво ЗМЗ. До числа таких країн президент зарахував Іран, Ірак та
Північну Корею, відмовившись налагоджувати будь-які зв’язки з цими країнами, проголосивши повну рішучість у
справі для доведення їх до повної ізоляції та знищення їх правлячих режимів [3, с. 14].
На початку першого президентського терміну Дж. Буша – мол. Рада із зовнішньої політики рекомендувала
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президенту розглянути наступні підходи до формулювання майбутньої військової політики держави. Перший –
розширена оборона (enhanced defense) – США, як єдина наддержава, повинна послідовно збільшувати витрати на
підтримку наявних військових можливостей та їх нарощування для попередження у сьогоденні і майбутньому
традиційних і нетрадиційних загроз, у тому числі асиметричних. Другий – революційна трансформація (revolutionary
transformation) – розробка нових видів озброєнь з мінімальним залученням в поточні міжнародні конфлікти. Третій –
еволюційна трансформація (evolutionary transformation) – визнати, що США опинилися у стані серйозної небезпеки
вже сьогодні, тому необхідно «оновити» існуючі можливості держави і збройних сил для їх відображення. Четвертий
– кооперативна оборона (cooperative defense) – Сполучені Штати не можуть і не повинні намагатися нейтралізувати
всі існуючі сьогодні загрози самостійно, тому для цього вони повинні взаємодіяти з союзниками і сприяти
створенню міжнародних інститутів, які будуть розподіляти обов’язки із забезпечення безпеки між різними
державами.
В результаті, як реакція Дж. Буша – мол. на події 2001 року, вибір був зроблений на користь глобальної
боротьби з тероризмом та усунення першочергових загроз для безпеки США, спрямувавши основні сили в регіони,
які є основними джерелами тероризму – в Ірак і Афганістан [1, с. 34-35]. Президент взяв на себе повноваження
приймати одноосібні рішення, щодо права вторгнення в будь-яку точку світу, без узгодження з міжнародним
співтовариством, що було критикувалося міжнародною спільнотою. Стало очевидним, що даний шлях більше не
може бути ефективним, і для утримання статусу глобального гегемона в умовах зростання нових центрів
економічної і військово-політичної сили, потрібна реабілітація іміджу [3, с. 15].
В результаті два терміни перебування при владі адміністрації Дж. Буша – мол. характеризуються як повне
ігнорування думки союзників, нехтування їх згодою, або незгодою з американською міжнародною поведінкою,
включаючи дистанціювання від рішень ООН та світової громадської думки, і тиску ЗМІ.
Подібне бачення зовнішньої політики, небажання заглиблюватися у процес міжнародних переговорів і
багатосторонніх форумів – загальні риси, що поєднують політику Дж. Буша – мол. періодів до та після 11 вересня
2001 р. Різницю складає лише ступінь застосування сили та інтенсивність використання військових методів. Якщо
адміністрацією Б. Клінтона реалізовувалась стратегія «ліберального інтернаціоналізму», то Білий дім Буша – мол.
використовував весь спектр засобів своєї державності для захисту національних інтересів, і при необхідності завжди
діяв першим, на випередження противника і робив це самостійно.
Перші кілька місяців після обрання главою держави, Дж. Буш – мол. зосередив увагу на внутрішньо
американських проблемах, вважаючи зовнішньопoлітичні пріоритети щодо глобального лідерства другорядним
зaвданням, що можна трактувaти як позицію наслідування принципам «класичного реалізму». У його основі –
необмежене використання впливу в країнах, які США самі ж віднесли до сфери власного націнтересу. Зокрема, Буш
– мол. неодноразово заявляв, що навіть геноцид не може бути приводом для американського втручання в регіоні,
який не є стратегічно важливим для Сполучених Штатів. Африка, за його словами, саме таким регіоном і є [3, с. 1617].
Ще в ході президентської кампанії Буша – мол. у 2000 р. його представники зайняли провідні пости в
Республіканській партії. Неоконсерватори критикували адміністрацію Б. Клінтона за надмірне захоплення
«глобалізаційними» проектами і недостатню жорсткість при зміцненні основ сформованого світового порядку. Дані
напрацювання стали основою для оновленої військово-політичної стратегії Вашингтона.
За оцінкою українського політолога-міжнародника Ю. Ладного, зовнішньополітична стратегія Дж. Буша –
мол. перед подіями 2001 р. складалася з компромісу трьох основних течій [2, с. 252]:
1) дослідник вказує, що до оточення Буша – мол. входили реалісти- класики, які були переконані в тому, що
саме суверенні держави є найбільш впливовими акторами на міжнародній арені, взаємовідносини з якими на
двосторонньому рівні повинні впливати тим чи іншим чином на формування американської зовнішньої політики;
2) реалісти з президентської адміністрації, які були впевнені в тому, що інтереси кожної держави повинні
обмежуватися її реальною силою та можливостями, причому у випадку, коли потужність країни зростатиме, вона
неодмінно починатиме шукати шляхи поширення свого політичного впливу на міжнародній арені, відповідно, США
на їх думку, повинні обережно стримувати ті держави, які потенційно можуть нанести шкоду її інтересам;
3) реалісти, які зосереджувалися на взаємовідносинах найбільш потужних гравців на світовій арені,
оскільки вважали, що саме вони можуть представляти найбільшу загрозу у сфері міжнародних відносин. Основним
принципом для них було те, що жодна країна або ж група країн не повинна була домінувати над, чи нести загрозу
іншій державі або ж групі держав, таким чином, США повинні були зосереджувати свою головну увагу на посиленні
впливу альянсів своїх союзників та здійсненні обережної протидії намірам окремих держав.
Відповідно, пише Ю. Ладний, це означало те, що зовнішньополітичними пріоритетами Дж. Буша – мол. в
перші місяці його президентства стали: поновлення впливовості очолюваних США політичних та військових
альянсів по всьому світу; концентрація уваги на європейському та азійському регіонах, як найвищого
геополітичного пріоритету держави; більш прагматичне ставлення до розвитку відносин з Російською Федерацією та
Китайською Народною Республікою [3, с. 18].
Після поновлення на посту Дж. Буша – мол. під час другого терміну, на міжнародній арені його
пріоритетом залишилися консолідація позицій США як єдиної наддержави з глобальними інтересами і здатністю
застосовувати військову силу в будь-якому регіоні світу. Для цього, насамперед, необхідно було довести до
переможного кінця війну в Іраку.
Бушем – мол. була розвернута превентивна війна проти тероризму у Іраку та Афганістані. У цьому зв’язку
13 листопада 2004 р. міністерство оборони США проголосило доктрину «бойових розвідувальних операцій» (fighting
for intelligence): знищення загонів, тренувальних таборів та підприємств з виробництва ЗМУ терористів.
В «Національній стратегії боротьби з тероризмом» 2006 року стверджується, що в першу чергу слід
ліквідувати тренувальні табори, засоби зв’язку, інструменти здійснення фінансових операцій. Паралельно в США
були переосмислені концепції «невдалих держав» Африки та Латинської Америки, уряди яких не могли забезпечити
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повноцінну роботу державних інститутів. Американські експерти побоювалися, що «невдалі держави» можуть стати
базою для діяльності терористичних мереж. Виникли сценарії проведення інтервенцій в ці країни з метою допомогти
їм створити «нормальну» з позицій Америки державність.
В рамках нової політики нерозповсюдження, США спробували посилити тиск на Іран і КНДР.
Американська дипломатія вимагала згорнути під міжнародним контролем іранську програму збагачення урану і
програму КНДР по виділенню плутонію з ядерного палива.
Велику стурбованість в Америці викликав Пакистан, де з весни 2004 року активізувалися загони талібів, які
прийшли з Афганістану. У кожному з цих випадків американці вважали за краще діяти самостійно, допускаючи при
необхідності використання військової сили. Тому цей підхід не відродив глобальну антитерористичну коаліцію, а,
навпаки, посилив напруженість у відносинах Вашингтона з іншими ядерними державами і зонами регіональних
конфліктів [2, с. 260].
Новий етап у розвитку військово-політичних концепцій США почався після 2005 року. Метою
американської зарубіжної допомоги в системі пріоритетів зовнішньої політики США залишилось посилення ролі
Сполучених Штатів як світового лідера. Паралельно, напередодні виборів до Конгресу 2006 року, близькі
демократам експерти чимало писали про виникнення «кризи американського лідерства». Ці тенденції зумовили
появу нового покоління американських стратегічних концепцій, покликаних запобігти ревізії сформованого на
початку 2000-х років світового порядку.
Другий термін перебування у Білoму домі Дж. Буша – мол. співпадає у часі з моментом другої хвилі
інтенсифікації конфлікту в Іраку, що на стратегічному рівні здобув назву «Новий шлях вперед». Після традиційного
щорічного «Звернення до нації» у січні 2007 р., даний план отримав статус гласності. Ця стратегія передбачала
суттєве зростання військового контингенту Іраку з метою встановлення миру і стабілізації обстановки у країні.
Ставку було зроблено на те, що після тривалого періоду світської Саддамівської диктатури, на демократичних
виборах народ цієї країни обере шлях на економічну і політичну трансформацію і модернізацію за американським
зразком. Ірак був обраний як показовий приклад такої модернізації, що повинен був здобути символічного значення
перемоги демократичного режиму і ринкових перетворень на Близькому Сході за провідної ролі США.
Іншим напрямком військової політики Сполучених Штатів стало посилення взаємодії з союзниками в
процесі реалізації новітніх військово-технічних проектів. Труднощі в Афганістані та Іраку переконали Вашингтон,
що швидко досягати військових цілей краще з союзниками, аніж всупереч їх поглядам. Звідси – низка проектів,
спрямованих на зміцнення коаліційного потенціалу: від розгортання систем ПРО в Східній Європі та Східній Азії до
створення Єдиної автоматизованої системи ПРО НАТО. Навіть між США і Росією, яка вже не була стратегічним
ворогом, стосунки могли розвиватися віддаляючись від військових у напрямках, де були спільні інтереси, а власне –
доступ Росії до СОТ, її інтеграція в Європу, порозуміння з безпекових питань, зокрема, співробітництво з
врегулювання конфліктів у гарячих точках спільно Росією та НАТО [4, с. 349].
Таким чином, другий термін президентства Буша – мол. і посилення присутності США у гарячих точках не
викликали належної підтримки ні в політичних, ні в громадських колах. Навіть у ряду діячів Республіканської партії
з’явилися сумніви в політичній доцільності беззаперечної підтримки президента.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ГОЛОКОСТУ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ)
Зиль В. П., здобувач вищої освіти
Михальчук Р. Ю., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Історія Голокосту зумовила конструювання парадигми осмислення інших ґеноцидів та трагедій людства.
Враховуючи наслідки, до яких призвів Голокост, актуальність та соціальна необхідність таких досліджень
очевидна.
Понад 95 тисяч євреїв Рівненщини загинуло під час Голокосту. Однак вбивство євреїв було кінцевою
метою нацистів, якій передували інші аспекти Трагедії – експлуатація та дискримінація. Реалізація репресивних
планів передбачала не лише безпосередню фізичну ліквідацію жертв геноциду, а й їхнє особливе правове становище.
Для цього було застосовано систему позбавлення прав, зокрема, соціально-економічних, якими все ж в обмеженому
вигляді користувалося місцеве неєврейське населення. Економічний аспект Голокосту відігравав значну роль в
планах окупантів. З одного боку, непосильною експлуатацією на роботах відбувалося знищення єврейських
робітників. З іншого, – від їхньої праці та конфіскованого майна максимально використовувався економічний ефект,
поповнювалися бюджети Рейху та місцевих органів влади. Дана робота висвітлює особливості такої практики на
Рівненщині.
Мета роботи – на основі історіографії та джерел проаналізувати економічну складову Голокосту на
Рівненщині.
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Об’єкт дослідження – економічна політика нацистів під час Голокосту щодо євреїв Рівненщини, а предмет
– економічне становище євреїв Рівненщини під час нацистської окупації.
Хронологічні рамки – червень1941 р. – лютий 1944 р. (період нацистської окупації Рівненської області).
Економічна експансія Рейху та експлуатація окупованих територій були одними з визначальних рис
нацистської окупації у Другій світовій війні. Відповідні плани були розроблені до нападу на СРСР і сформовані в
«Директиві про керівництво економікою» в червні 1941 року. Для зміцнення матеріальних благ Рейху та місцевої
економіки, населення окупованих земель змушено було працювати. Розпорядженням від 5 серпня 1941 р. А.
Розенберг зобов’язав до праці місцеве населення віком від 18 до 45 років. Однак у випадку з євреями економічні
інтереси були пов’язані ще й з ідеологічним фактором. Окремою постановою (від 16 серпня 1941 р.) для євреїв
робочий вік встановлювався більшим за вік інших національностей і складав від 14 до 60 років [13, с. 592].
Характер примусових робіт визначався реаліями окупації краю, коли багато установ слід було
відновлювати після руйнування під час війни. Найбільш актуальним стало впорядкування центру рейхскомісаріату –
м. Рівне, яке 22 і 25 червня бомбила німецька авіація. В таких умовах постала нагальна потреба у робітниках,
основну частину яких складали євреї.
Одними з основних видів примусових робіт було будівництво доріг, а також зважаючи впорядкуванню
шкільних закладів. Особливо експлуатувалося єврейське населення після сегрегації його в гетто. Станом на 10
травня 1942 р. в Рівненському гетто з 5200 жителів було 3747 працюючих євреїв [4, арк. 14]. За підрахунками
бургомістра м. Рівне, 1000 єврейських робітників – це 20 000 робочих днів на місяць і 4 000 робочих днів
примусових робіт на місяць. В наказі юденрату він зазначав, що кожну неділю повинно бути біля 1000 євреїв в його
розпорядженні. Крім зазначених робіт, які примушували виконувати євреїв різні відомства, жертви Голокосту
працювали також в спеціальних трудових таборах.
Загалом, застосування євреїв на роботах мало на меті отримати найбільший матеріальний визиск.
Досягнення максимального економічного ефекту від використання праці жертв Голокосту – характерна риса
політики окупантів.
Слід зазначити на безправному соціальному становищі євреїв-робітників, в якому опинилися жертви
Голокосту. Єврейські робітники, як і військовополонені, не мали трудових книжок, не мали права на відпустку,
соціальне страхування, премії. Разом з циганами (ромами), військовополоненими та закордонними робітникими,
вони не мали права на медичне обслуговування. Тривалість робіт для євреїв була практично завжди більшою, ніж
для інших категорій неселення.
Антисемітські накази після нацистської окупації в сфері підприємництва стали ще однією формою
економічної дискримінації євреїв. На місцевому рівні це простежується в наказі рівненського гебітскомісара д-ра
Беєра, згідно з яким заборонялася «всяка жидівська торгівля» від 24 жовтня 1941 р. [10, арк. 17] та створення
єврейських підприємств, а євреям бути їх керівниками з 11 листопада 1941 р. Після їх закриття, все майно слід було
передавати на зберігання бургомістрам. Інколи інвентар без права продажу зберігався у колишніх власників без
права використання, про що писалася відповідна розписка. Згідно з розпорядженням Рівненського гебітскомісара до
кінця грудня 1941 р. всі торгові підприємства повинні були бути зареєстровані [10, арк. 28]. Крім того, заклади
повинні були працювати в суботу, що було також моральним знущанням над євреями. Натомість днем «спільного
відпочинку» встановлювалася неділя і державні свята [6, арк. 227].
Для євреїв обрано незручний та мінімальний час купівлі/продажу. Спочатку в Рівному час продажу на
базарі встановлено з 7 до 13 год., а торговий день встановлювався в четвер [3, арк. 4-4 зв.], однак від 16 серпня 1941
р. за указом гебітскомісара д-ра Беєра євреям заборонено купувати будь-що на торгах [1, с. 6]. Крім того, ідеологія в
«єврейському питанні» диктувала відповідне ставлення до них в державних установах – звільнення. Погіршувала
становище єврейських робітників практика вказувати національність. В «Першій виконавчій інструкції про охорону
хворих» 1 травня 1942 р. рейхскомісар України Е. Кох вказував мати одного лікаря «не жида» на кожних 3 000 осіб
[7, арк. 30].
Іншим видом економічної дискримінації стала політика в сфері оподаткування. Євреї стали єдиною групою
населення, що сплачувала окремий податок за національність – «жидівський податок». З 1 липня 1941 р. установи, в
яких працювали євреї, повинні були сплачувати 20 %. В розпорядженні Е. Коха від 21 жовтня 1941 р.
підкреслювалося, що це не є одноразовий податок, а один із інших загальних податків [7, арк. 68]. Зазначимо, що
окружний комісар Костопільської округи Ленерт з 1 січня 1942 р. такий податок встановив в 25 %. Крім того, Ленерт
з 1 жовтня 1941 р. ввів 25% податок для євреїв-спеціалістів – лікарів, зубних лікарів, ремісників, інших ремісників та
спеціалістів, «котрі працюють по своїх спеціальностях і мають грошові прибутки» [9, арк. 87]. А з 1 січня 1942 р.
євреї мали сплачувати ще 10% податок на новонароджених дітей – т. зв. податок на «жидівських спеціалістів». Євреї
не мали права отримувати 25% надбавки за працю, а також 20% – «за справність», тоді як всі інші групи могли.
Важливим питанням економічної складової Голокосту було позбавлення євреїв права на власність.
Єврейське майно становило особливий інтерес, адже воно переходило у власність держави. З початку окупації на
євреїв були накладені контрибуції – примусові стягнення, що виконували різні функції: позбавити економічної
основи для виживання євреїв та поповнити місцевий і загальний бюджети. Найпоширенішим видом контрибуції
стали гроші та дорогоцінні метали, рідше зустрічалися речі в натуральному вигляді (одяг, хутра). Розмір контрибуції
залежав від чисельності єврейської громади. Зазвичай це не був одноразовий акт, а застосовувався кілька разів. Крім
грошей, контрибуція накладалася кольоровими металами, а також речами. Наприклад, в Рівному була організована
кампанія збору теплого одягу для німецької армії. Серед місцевих жителів це було добровільне проханням з
винагородою, однак для євреїв це був примус.
Вже до вересня 1942 р. пограбування євреїв було практично завершено [14, с. 169]. На директиву
Міністерства східних областей від 7 вересня 1942 р. щодо конфіскації єврейського майна Е. Кох відповів, що це
зробити неможливо, оскільки цінні речі уже конфісковані. Меблі використовувалися установами, а золото
відправлено в Берлін [2, с. 60].
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Окрему цінність становила нерухома власність. Житло євреїв належало державі, яка його продавала
жителям краю через районні та міські управи. Частина будинків звільнялася євреями під час втечі. В таких випадках
місцеві жителі писали відповідні зави в місцеві органи влади з метою отримати їхнє житло. В липні 1941 р. І. Кудін з
Костополя зазначав, що «власник жид втік до большевиків» [5, арк. 1]. Багато заяв на єврейські будинки фіксується
після їх переселення в гетто.
В деяких випадках жителі не чекали, доки євреї звільнять потрібні їм приміщення, а пропонували це
зробити відповідним органам. У вересні 1941 р. мешканець Костополя просив надати йому кімнату та кухню К.
Зигерової, «яка може перебратися до своєї єврейської сім’ї». Виселення єврейки з дому заявник аргументував тим,
що він не має можливості проживати у власній квартирі, тому що не мав кухні, а його кімната сира та холодна [5,
арк. 2].
Важливу цінність становила земельна власність євреїв. Вже в лютому 1942 р. районні управи на Рівненщині
повинні були негайно «списати» всю єврейську земельну власність. Тоді ж наказом керівника загального відділу
гебітскомісаріату м. Рівного Крижанівського заперечувалося право на «самостійність жидівського господарювання в
будучності» [8, арк. 170]. Живе майно (худоба, птиця) євреїв ретельно обліковувалося в реєстрах та
конфісковувалося. Вилучення власності євреїв на території Рівненщини розпочалося після окупації краю та тривало
до весни 1942 р.
Жителі краю могли отримати єврейське майно на безкоштовній основі у відділах суспільної опіки управ, в
місцевих інституціях самодопомоги (МІС). Зазначені організації надавали допомогу як грошима, так і майном до
січня 1944 р. Фонди цих установ поповнювалися часто «жидівськими» речами.
Матеріальні втрати євреїв складно підрахувати, адже жертв Голокосту зазвичай не виокремлювали. В актах
Надзвичайних Комісій (НДК), які створювалися для фіксації матеріальних збитків після окупації краю, вказувалося
на «мирне радянське населення», яке потерпіло під час війни. Такий спосіб фіксації збитків не залишає можливості
точного аналізу. Загальноприйнятою практикою було вказувати втрати від «німецько-фашистських загарбників»
мирному населенню», де малися на увазі всі радянські громадяни. Лише в деяких документах у списках зазначалися
євреї та інші національності. Наприклад, є відомості по м. Острог, де існують окремі списки постраждалих громадян
з присутніми єврейськими прізвищами [11, арк 95-104 зв.]. Зазначені втрати – від 1 тис. руб. до 61,4 тис. руб.
Загальні втрати по 364 єврейських прізвищах, підраховані нами, становлять 7 034, 6 тис. руб. [11, арк. 95-104 зв.]. В
акті-списку по м. Березне від 20 серпня 1944 р. серед загальних збитків населення у 187 402 340 втрати євреїв
становили 83 120 000 [12, арк. 55].
Отже, проведене дослідження дає змогу сформулювати такі висновки:
1. Економічний аспект Голокосту було реалізовано в матеріальних інтересах Рейху. При застосуванні праці
євреїв виконувалися ідеологічна та економічна функції. З одного боку, непосильною експлуатацією, виснажливими
умовами на роботах відбувалося знищення робітників. З іншого – максимально використовувався економічний
ефект. Дискримінація євреїв полягала в тому, що їх разом із військовополоненими залучали до примусових робіт
найпершими – без трудових книжок, права на відпустку, соціальне страхування, медичне обслуговування, премії
тощо.
2. Антисемітська політика в економічній площині зводилася до відміни торговельно-економічних операції.
Підприємства змусили позначали як «жидівське підприємство», а згодом закрили. Відбулися звільнення євреїв з
державних установ. Дискримінаційними були норми оподаткування. Євреї були єдиною групою, що сплачувала
окремий податок за національність, т.зв. «жидівський податок», у розмірі 20% від заробітку, який не платили
представники інших національностей. Євреї-спеціалісти (лікарі, ремісники) сплачували 25%, а за новонароджених
дітей 10% від своїх доходів.
3. Грабунок євреїв, конфіскація та націоналізація їхнього майна стали одними із засобів позбавлення умов
для існування. Націоналізації підлягала вся власність без винятку. До осені 1942 р. цей процес було практично
завершено.
4. Реалізація майна євреїв приносила економічну вигоду різним відомствам. Звільнені будівлі переходили у
власність держави. Всі земельні наділи та домашні тварини підлягали конфіскації та продажу. Одяг, взуття євреїв
вивозилося в Німеччину, а також продавалося жителям краю. Місцеві жителі могли отримати єврейські речі на
платній та безкоштовній основі. Матеріальні втрати євреїв важко підрахувати через спосіб фіксації збитків в актах
НДК. В документах часто не вказувалося на національність жертв, однак все ж присутні фрагментарні дані щодо
майна євреїв.
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ПОСТАТЬ ІЛАРІЯ КАРБУЛИЦЬКОГО: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
Коняхін Ю.О., здобувач вищої освіти
Гуменюк О. В., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Період другої половини ХІХ – початку ХХ ст. був часом швидкого розвитку національного руху на
Буковині, формування свідомої української інтелігенції, яка взяла на себе основний тягар громадської роботи. До
славетної когорти українських просвітників початку ХХ століття належить видатний педагогічний і громадський
діяч Буковини Іларій Іванович Карбулицький, який зробив вагомий внесок у скарбницю духовного і національного
відродження рідного народу. Коло його творчих інтересів дивовижно широке: вчитель-вихователь молодого
покоління, дослідник розвитку шкільництва на Буковині, організатор і учасник учительського руху, суспільнополітичний діяч, публіцист, редактор, оратор, співак і музикант, письменник.
Сучасний розвиток історичної науки та освіти спонукає до вивчення діяльності та творчої спадщини
Карбулицького, оскільки він разом із сучасниками – О.Поповичем, К.Малицькою, О.Гаврищуком та іншими –
закладали підвалини буковинського шкільництва, відіграли велику роль у розвитку культурного, суспільнополітичного життя Буковини, у формуванні національної і соціальної свідомості українського населення. Його ім’я
більш як півстоліття ніде не згадувалося, окрім хіба, що приватних розмов. Сьогодні ж ім’я Іларія Карбулицького
повертається народові. У Чернівцях його іменем названі одна з вулиць та провулок. У пресі з’являються статті про
життєвий і творчий шлях педагога, письменника, журналіста, видавця, театрального і громадського діяча. Його
діяльність є яскравим прикладом самопожертви заради народу, прагнення бути корисним своєму народові за будьяких обставин. А сучасний суспільно-політичний розвиток в Україні нагально потребує яскравих прикладів такої
самовідданості та патріотизму, тому дане питання на сьогоднішній день є актуальним.
Значну увагу вивченню педагогічної діяльності Іларія Карбулицького приділяє Д.Пенішкевич. Навчальний
посібник: «Іларій Карбулицький – видатний педагог Буковини»[8] розкриває нам Іларія Івановича як видатного
педагога та дослідника розвитку шкільництва на Буковині, в ній розміщений аналіз його наукової праці «Розвій
народного шкільництва на Буковині».
Дослідженням педагогічної та громадської діяльності Карбулицького займалася Т. Марусик, зокрема, її
праця «Іларій Карбулицький – визначний буковинський педагог та громадський діяч»[6] містить цікаві факти про
життєвий шлях Іларія Івановича, його громадську діяльність.
Вивченням життєвого шляху Карбулицького займалися І.В. Мусієнко та І.П. Фостій. У праці «Іларій
Карбулицький – науковець, педагог, громадянин і мученик»[7] висвітлено біографію та його наукову, літературну
спадщину.
Дослідженням періоду його життя у селі Верхні Станівці займався Ігор Тимофійович Калиняк – вчитель
географії сільської школи. Зібрані ним свідчення очевидців про діяльність Карбулицького в селі містяться у історико
- географічному нарисі «Село Верхні Станівці».[4]
В різні часи у пресі з’являлися статті про Іларія Івановича які містили короткі відомості про життєвий та
творчий шлях українського подвижника початку ХХ століття, авторами яких були: Снігур І.Н. – етнограф,
фольклорист, краєзнавець, заслужений майстер народної творчості України[9]; Старик В.П. – голова товариства
«Український Народний Дім у Чернівцях», дослідник історії розвитку національного життя буковинських українців,
автор кількох монографій та понад сотні статей з історії Буковини[10]; Гнеп М.І – педагог, історик, краєзнавець,
вивчав і досліджував незаслужено забуті імена діячів культури Буковини і України Омеляна Поповича, Василя
Ферлієвича, Івана Микитовича, Корнила Ластівки, Сидонії Никорович, Миколи Євшана, Евсевія Ліпецького, братів
Карбулицьких і багатьох інших, свої статті публікував на сторінках районної і обласних газет.[1] Матеріали про
життєвий шлях та мистецький доробок Карбулицького містяться у книжці К.М. Демочко «Мистецька Буковина:
Нариси з минулого».[2]
Певну цінність для написання роботи має праця О.В. Добржанського «Національний рух українців
Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»,[3] в якій висвітлено громадсько-політичну ситуацію на Буковині
періоду кінця ХІХ та початку ХХ століття.
Для написання даної роботи були використані джерела різних типів. Перш за все це оригінали споминів
Іларія Карбулицького «Мої спомини», що зберігаються в літературно-меморіальному музеї О.Кобилянської, які
охоплюють період від початку ХХ століття і до кінця 1950 – х років (майже 700 сторінок), однак повністю втрачено
спомини за період з 1913 по 1920 та1935 по 1961 роки. У спогадах вміщено як і особисті дані, так і аналіз
громадського, культурного та політичного життя українців Буковини.[5]
Окремо слід відмітити його твори надруковані у періодичних виданнях «Промінь», «Буковина»,
«Самостійна думка» (Фонд відділу рідкісних та цінних книг Наукової бібліотеки ЧНУ), «Каменярі», а також
ґрунтовне наукове дослідження «Розвій народного шкільництва на Буковині», яке друкувалося на сторінках часопису
«Промінь» протягом двох років (1905-1906) (Фонд відділу рідкісних та цінних книг Наукової бібліотеки ЧНУ). Ця
наукова праця, за нинішніми масштабами, відповідає кандидатській дисертації, а за періодом охоплення теми, за
глибиною висвітлення – докторській. В даному дослідженні проаналізовано період з 1774 по 1905 роки, а отже,
розвиток шкільництва за 231 рік. Вона містить багато фактичного матеріалу, тут ми знаходимо імена хрещених
батьків перших шкіл, імена перших учителів, появу перших австрійських законів про організацію шкільництва і
перших шкільних властей на Буковині, дізнаємося про зародження і розвиток гімназій, чоловічих і жіночих
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семінарій, що і якою мовою в них викладалося. Також містить інформацію про шкільні підручники, їхніх авторів,
про запровадження фонетичного правопису. Не залишилися осторонь питання матеріального та соціального
становища учителів, учительських товариств і часописів. У праці Карбулицький аналізує стан підготовки
учительських кадрів у різні періоди розвитку шкільництва на Буковині. На жаль, через несприятливі обставини в час
Першої світової війни та румунської окупації буковинського краю воно не було видане, а в 1944 році, уже в період
Другої світової війни, зовсім втрачене.
Також цікаві дані та інформацію про Іларія Карбулицького можна знайти у з фондах Державного архіву
Чернівецької області(ДАЧО). Це матеріали з особистого фонду І.І.Карбулицького (його біографія, накази про
призначення та переведення на роботу, записи зразків усної народної творчості), статут товариства «Українська
школа», ілюстрована хроніка товариства «Український Народний Дім» в Чернівцях 1884 – 1934, газета «Каменярі» в
якій міститься багато друкованих творів Карбулицького як літературних так і публіцистичних.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ПЕРІОДУ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В УКРАЇНІ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ
Корнійчук М. В., здобувач вищої освіти
Карпухіна Т. О., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Геополітичне становище України, на рубежі між Азією і Європою, вимагає від нашої країни бути гарантом
стабільності у Південно-Східній Європі. В теперішній час Україна тільки розпочала процес створення власної
системи безпеки з метою захисту національних інтересів, забезпечення національної незалежності. Зовнішня
політика держави спрямована на входження України у міжнародні, існуючі колективні системи безпеки, і в першу
чергу це стосується НАТО. Складовими концепції національної безпеки повинні бути зовнішньополітична
концепція, військова доктрина, програми по забезпеченню національної економічної, екологічної, інформаційної
безпеки. Україна вибудовуючи власну систему безпеки рухається двома шляхами: по-перше долучаючись до
існуючих міжнародних колективних систем, співпрацюючи з ЄС, ОБСЄ, НАТО, ЗЕС, РПАС; по-друге
розбудовуючи, реформуючи та трансформуючи власні збройні сили. Стратегічна концепція взаємовідносин
міжнародних систем безпеки базується на трьох постулатах: діалог, співробітництво, оборонна спроможність.
Україна 24 жовтня 1991 р. в односторонньому порядку, добровільно заявила про свій без’ядерний статус,
що було підтверджено Постановою ВРУ від 9 квітня 1992 р. До цього, 23 травня 1991 р. Україна підписала
Лісабонський протокол про СНО-1 до договору СРСР і США щодо скорочення та обмеження стратегічних
наступальних озброєнь від 31 липня 1991 р. Меморандум національної безпеки від можливого нападу ядерних країн
14 січня 1994 р. Україні надали США та Росія, до яких згодом у грудні 1994 р. на Будапештському саміті ОБСЄ
долучились Китай, Франція та Великобританія. Цей документ носить статус меморандуму (протокол можливих
намірів) і його за кордоном не розглядають як міжнародно-правовий зобов’язуючий документ. Сьогодні цей
документ вимагає міжнародного правового врегулювання, чітко визначивши обов’язки гарантуючих сторін.
Оптимізація державотворення і трансформаційних процесів у суспільстві також вимагає чіткої, узгодженої
стратегії. Національна стратегія повинна бути сформована і впроваджена на основі усвідомлення можливостей і
місця України в регіональному та глобальному геополітичному просторі. Національна стратегія – визначальний
чинник історичного і політичного майбутнього нашої держави.
Президент України, як головнокомандуючий Збройними силами України 12 лютого 2007 р. своїм Указом
№ 105 затвердив Стратегію національної безпеки України [6, 70], поклав її виконання на Кабінет міністрів, а
контроль за станом її реалізації доручено проводити РНБО України.
В загальних положеннях вказаного документу наголошується на бажанні українського народу
інтегруватись у європейську спільноту, проводити суверенну зовнішню політику. Україна отримала можливість
реалізувати власні національні інтереси. Світова спільнота потребує від України чіткої визначеності у стратегічних
пріоритетах та цілях, які повинні відповідати викликам та загрозам ХХІ століття, її взаємодії з сучасними системами
міжнародної і регіональної безпеки.
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Забезпечення стабільності і безпеки – це функція держави мирного часу, ведення оборони – це функція
держави воєнного часу.
У своїй монографії «Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення» [1]
Богданович В.Ю. на основі критичного аналізу подій, які характерезували збройні конфлікти останніх десятиліть ХХ
ст. визначив базову множину показників для оцінювання рівня воєнної небезпеки у різних сферах суспільних
відносин. Так, у політичній сфері це: втручання у внутрішні справи держави; здійснення політичного тиску на
державу; підтримка сепаратистських і опозиційних сил у державі; проведення політичних акцій проти держави;
заяви і акції, що дискредитують внутрішню або зовнішню політику держави; прагнення до домінування в регіоні;
створення політичних союзів, блоків або коаліцій, спрямованих проти держави; нестабільність соціально-політичної
обстановки у стратегічних партнерів і союзників.
У воєнній сфері: нестабільність воєнно-політичної обстановки у суміжних державах; нарощування
військового бюджету; наявність іноземних збройних формувань на території держави; войовниче відношення
політичного керівництва сусідніх країн; створення та існування незаконних збройних формувань; спрямованість
воєнної і воєнно-технічної політики проти держави; розміщення поблизу кордонів держави нових збройних
формуваннь і системи озброєнь; наявність в аналізованій державі ядерної зброї та іншої зброї масового ураження;
проведення інтенсивних заходів щодо технічного удосконалення озброєння і бойової підготовки збройних сил;
проведення широкомасштабних мобілізаційних заходів; надання допомоги державі іншими країнами в нарощуванні
її воєнного потенціалу; підготовка військових фахівців і направлення військових радників у збройні сили держави;
укладання угод про спільне використання військових систем, інфраструктури, повітряного простору та ін.
В економічній сфері: прагнення до встановлення контролю за сировинними ресурсами, комунікаціями,
транзитними постачаннями тощо; обмеження економічної діяльності державою, з боку якої оцінюється рівень
воєнної небезпеки; одержання кредитів для нарощування воєнного потенціалу; неконтрольований відтік за кордон
держави інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів;
В інформаційній сфері: прагнення до встановлення контролю за інформаційним простором держави та її
інформаційною структурою; контроль іноземних фірм за системою зв’язку, енергозбереження, за виробництвом
електронно-обчислювальної техніки, за функціонуванням теле- і радіокомунікацій; поширення на території держави
спеціального математичного забезпечення іноземного походження.
У релігійній сфері: загострення релігійних і міжконфесійних протиріч; неконтрольований інформаційний
вплив церков, релігійних конфесій на населення держави.
У територіальній сфері: наявність територіальних розбіжностей між державами; висування територіальних
претензій на державному рівні; зазіхання на територіальну цілісність держави; ініціювання в ЗМІ питань
територіальних протиріч; захоплення територій з використанням силових методів.
В етнічній сфері: загострення міжетнічних протиріч; спроби провокування сутичок між представниками
різних етнічних груп; підтримка або дискримінація окремих етнічних груп; спроби внести розкол між етнічними
групами в державі.
Правильна оцінка воєнно-стратегічної та воєнно-політичної ситуації в регіоні на основі
методології системного аналізу, правильне прогнозування майбутніх можливих сценаріїв розвитку подій в
геополітичному просторі повинні лежати в основі побудови державної політики в сфері національної безпеки і
оборони. Це дає змогу вчасно і правильно скорегувати політику держави у цій сфері, виявляти дестабілізуючі
фактори, як зовнішньої, так і внутрішньої природи. Всебічний аналіз причинно-наслідкових зв’язків по оцінюванню
військово-політичної обстановки виділяє домінуючі загрози. Особливу увагу слід приділити воєнно-економічним
можливостям можливого противника, а саме вплив економіки на формування державної політики і Збройних Сил,
створення сучасного озброєння, ступінь її мілітаризації, як сам чинник впливу з боку агресора.
Виразником національних інтересів повинна виступати держава. В Україні не застосовується методологія
віднесення тих чи інших інтересів до приорітетів, що ускладнює формування національних інтересів. Саме через це
трапляється фальсифікація національних інтересів, які підміняють вузькопартійними, клановими інтересами
окремих осіб і соціальних груп. Таке становище дає грунт для маніпулювання цією категорією [2, с.266].
Національні інтереси являються першоосновою національної безпеки.
Несилові варіанти (дипломатія, зовнішньополітичні механізми, міжнародні впливи і т.і.) вирішення
конфліктів після світової біполярної системи протистояння набрали першочергового значення. Вони не тільки
нейтралізують або усувають загрозу воєнного характеру, але й моделюють можливі сценарії майбутнього розвитку
подій. Несилові методи включають у себе зовнішню політику, кроки якої по врегулюванню конфлікту не повинні
змінювати стратегії реалізації власних національних інтересів.
Державна політика по реалізації національних інтересів повинна носити стратегічний характер.
Самозбереження і прогресивний розвиток суверенної держави неможливий без розробленої цілеспрямованої
політики захисту національних інтересів. З цією метою держава створює систему забезпечення національної
безпеки, на яку покладаються специфічні функції: виявлення й оцінка можливих загроз та їх рівнів, аналіз
дестабілізуючих чинників і конфліктів, причини їх винекнення, а також оцінка наслідків їх прояву; прогнозування;
формування організаційних структур системи, державних органів стан забезпечення національної безпеки,
обгрунтування функцій та вимог до ефективності їх діяльності; запобігання та ліквідація впливу виявлених загроз і
дестабілізуючих чинників на процеси забезпечення своїх національних інтересів; локалізація, деескалація і
вирішення конфліктів; ліквідація наслідків конфліктів або негативного впливу дестабілізуючих чинників.
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У РІВНОМУ ПЕРІОДУ
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1944 РР.)
Лащук П. В., здобувач вищої освіти
Литвинчук А. І., кандидат історичних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Нацистська політика суворої регламентації всіх сфер духовного життя поневолених народів, зведення його
до найпростіших, контрольованих державою форм з усією рельєфністю виявилися на території України. Не змінним
було ставлення окупаційної адміністрації до численних українських громадських організацій, що відновили свою
роботу після відступу радянських військ. Найдіяльнішими серед них були читальні «Просвіти», які відразу взялися
впорядковувати своє майно, закладати бібліотеки, організовувати аматорські гуртки [6, c. 255].
В особливо складних умовах відроджувалась «Просвіта» у Рейхскомісаріаті «Україна». Гітлерівські
керівники, незважаючи на неодноразові домагання українських діячів, не поспішали позитивно розв’язувати це
питання. Лише 29 січня 1942 р. рівненська газета «Волинь» надрукувала замітку, у якій повідомлялося, що з дозволу
гебітскомісара, відновлюється діяльність рівненської «Просвіти». Однак, гітлерівська адміністрація встановила
жорсткий контроль за діяльністю товариства, запровадила справжню бюрократичну тяганину з юридичним
оформленням філій товариства [1, с. 35].
У листопаді 1942 р. окружна «Просвіта» звернулась до гебітскомісара за дозволом на організацію
двохмісячних курсів диригентів та режисерів. Для підвищення рівня концертів, спектаклів, робіт народних майстрів
було організовано мистецьку раду, яка контролювала якість підготовки до виступів учасників самодіяльності [1, с.
39].
До керівництва рівненської «Просвіти» належали Неофіт Кибалюк, Григорій Грибок, Федір Темнюк та
інші. Всього до складу товариства належала 61 особа. Керівництво товариства залучало до роботи представників
інших українських установ і організацій, серед них професора гімназії Надію Іщук, редактора «Волині» Уласа
Самчука, голову обласної управи Івана Карнаухова. У члени «Просвіти» залучали, передусім, українських вчителів,
священиків, урядовців та інших поважних громадян. Надавалася велика увага роботі з молоддю, підлітками. У
директивному документі, який до деякої міри замінював статут організації, наголошувалося, що неповнолітня
молодь може об’єднуватися в організації юнацтва і дитячі клуби. У липні 1942 р. при «Просвіті» була організована
бібліотека, яка містила українські часописи, журнали, досить широким був вибір книг [1, с. 36].
Діяльність «Просвіти» почала згасати до кінця 1943 р., її членам доводилося працювати в умовах постійних
переслідувань, арештів, розстрілів. Діячів організації не оминула страшна доля: жертвами стали директор
Рівненського міського українського театру Анатоль Демо-Довгопільський та цілий ряд інших активістів [1, с. 44].
При рівненській «Просвіті» діяло 26 філій, розташованих у сільській місцевості, зокрема в селах Синів,
Богданівка, Хотин, Мнишин та ін. Філії отримували методичну допомогу, тексти лекцій, бесід, рефератів тощо.
Члени окружної «Просвіти» були частими гостями сільських філій, надавали місцевим активістам практичну
допомогу, виступали перед ними з повідомленнями. Так, у квітні 1942 р. у с. Тинному виступив Михайло Божок з
лекцією про «шкідливість алкоголізму, нікотину в суспільстві» [1, с. 42].
Діяльність окружної «Просвіти» та її філій систематично висвітлювалась на сторінках газети «Волинь». До
цієї газети систематично дописував голова товариства Неофіт Кибалюк, публікуючи статті «Український театр»,
«Над Смотричем», «Потрібна цензура» [1, с. 43].
Про діяльність «Просвіти» у Рівному та навколишніх селах свідчив, заарештований після війни органами
НКВС Іван Ковальов, який працював у роки окупації у «Хліборобській палаті»: «Просвіти організовували українські
емігранти-оунівці. У селах організовувалися сільські «Просвіти», які агітували туди молодь, виховували її у
патріотичному дусі, готували до переходу в УПА. Німецькій владі говорили, що «Просвіта» виникає з метою
просвітити народ, а, насправді, товариство поширювало національну літературу серед населення, особливо серед
молоді» [5, арк. 15]. Він же казав, що просвітяни с. Шпанів біля Рівного «вивчали зброю: гвинтівки, кулимети. У с.
Шпанів керівником «Просвіти» був Максимюк, який пізніше пішов до УПА, його заступником - Степан Божко, який
також пішов до УПА» [2, арк. 16]. З поверененням Червоної армії, діячі рівненської «Просвіти», котрі не встигли
залишити місто, були репресовані більшовиками, робота товариства припинена [1, с. 45].
Таким чином, дати однозначну оцінку діяльності товариства «Просвіта» у період нацистської окупації не
можна. З одного боку, окупаційна влада намагалася використати культурно-освітні товариства для вирішення своїх
завдань, тому товариства були змушені йти на співпрацю з окупантами, хоча головною метою їх діяльності
залишалося пробудження національної свідомості українців, підвищення культурно-освітнього рівня населення.
Окрім культурно-освітньої роботи, товариство «Просвіта» допомагало людям вижити у роки війни.
Попри всі намагання німецької влади жорстко регламентувати всі прояви культурного життя на окупованих
територіях, діячі «Просвіт» не завжди вкладалася в рамки накинутих приписів і обмежень. Коли ж окупаційна влада
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остаточно переконалася в самостійницьких домаганнях цих організацій, то почала вдаватися до репресивних заходів
стосовно просвітян. Багато видатних українських діячів товариства по різних містах і селах України було
заарештовано та розстріляно.
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ОРДЕН РОЗЕНКРЕЙЦЕРІВ: ЧУЖЕ ТА МОДЕРНЕ В ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В
ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТТЯ
Маркопольська Г. Б., здобувач вищої освіти
Філіпчук І. В., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Поширення та еволюція російського масонства припадає на останню чверть XVIII століття. В цей період
розвивалась діяльність іншого, багато в чому відмінного масонського співтовариства – Ордена розенкрейцерів. Його
провідником вважають М. Новікова. У московському напрямку російського масонства, існувала чітка етикорелігійна система, що мала практичний характер перетворення і виховання душі. Новіковський гурток в свій час
створив школи, друкарню, аптеку та першу бібліотеку в Москві. Відомим є факт роздачі хліба голодним селянам в
Авдотьїно. Як суспільство сприймало нові думки та манеру поведінки масонів? Адже, одні засуджували діяльність
Ордена розенкрейцерів, інші – підтримували. Чим це було обумовлено? Ці питання є актуальними й нині, адже будьяке масонське співтовариство як у XVIII столітті, так і сьогодні знаходиться за завісою таємного та невідомого, що
лише починає розкриватися світу. Саме це – невідоме, кожна людина трактує по-різному. Історики ж намагаються
об’єктивно дослідити та віднайти вірну відповідь.
Мета статті: Досліджуючи особливості діяльності Ордена розенкрейцерів, довести або спростувати тезу:
«Орден розенкрейцерів: чуже та модерне в історії Російської імперії в останній чверті XVIII століття».
Історіографія питання. Найбільший масив становить доробок російських істориків. У російській
історіографії масонської проблеми можна виділити три періоди дореволюційний (з середини ХІХ століття до 1917
року), радянський (1917 – 1991 роки) і пострадянський (1991 – 2016 роки).
Виникнення наукового інтересу до проблеми масонства XVIII століття відноситься до середини XIX
століття. Відомі праці П. Пекарського «Дополнение к истории масонства в России ХІХ столетия» [8], М. Лонгінова
та «Н. И. Новиков и московские мартинисты» [4], в яких був зібраний значний матеріал з історії масонства XVIII
століття.
У радянський період масонство як об’єкт дослідження мало привертало увагу вчених. В історіографії цього
періоду можна виділити два етапи. На першому етапі (1917 – 1975 рр.) знаходимо рідкісні згадки в статтях з історії
російської літератури та журналістики: В. Семеннікова «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и
Типографическая компания» [10], Г. Макогоненка «Николай Новиков и русское просвещение XVIII века» [6].
Другий етап (1976–1989 рр.) ознаменувався відродженням інтересу до історії масонських лож XVIII століття, а
також розширенням кола питань, пов’язаних з даною проблемою. Слід виділити роботу Н. Ейдельмана [3].
В пострадянський період все більше зростає інтерес до масонського питання. Яскравим виявом цього є
праці: Т. Акимової «Масонство в комедиях Катерины» [1], М. Долженкової «Клубные общности русской
аристократии на рубеже XVIII и XIX в.» [2], Ю. Назарової «Этика русского масонства» [7] та О. Соловйова «Русские
масоны. От Романовых до Березовского» [11].
Виклад основного матеріалу. На кінець 1770-х – 1780-і рр. припадає час розквіту російського масонства.
Яскравим виявом цього була діяльність масонського співтовариства – Ордена розенкрейцерів, який очолив М.
Новіков.
У московському напрямку російського масонства, заснованого М. Новіковим, існувала чітка етикорелігійна система, що мала практичний характер перетворення і виховання душі. Етична система розенкрейцерів
мала за мету пізнання себе, здійснення якого передбачало вирішення наступних практичних завдань: втеча від зла,
творіння добра, вміння знаходити істину всередині себе. Втеча від зла – це боротьба з власними егоїзмом, гординею
та звільнення душі. Творення добра – найважливіше практичне завдання в масонстві, що припускає безкорисливу і
самовіддану допомогу ближньому. Однак, цю допомогу необхідно надавати, лише очистивши своє серце і
звільнивши душу, тобто спочатку треба «втекти від зла». Відповідно до завдання «діяння добра» масонські ложі
часто займалися благодійною та просвітницькою діяльністю [7, c. 51-52].
Всі ці постулати проявились в діяльності розенкрейцерів. Такі прогресивні починання московських масонів
1780–х років (Дружнє вчене товариство, Перекладацька і Педагогічна семінарії, журнали, школи, аптеки і, звичайно
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ж, Типографічна Компанія) переслідували масонські, пропагандистські цілі, з чим пов’язане несприйняття владою
даної діяльності. Це вилилося в літературній полеміці. Перший полемічний твір Катерини II, спрямований проти
масонів – «Таємниця проти безглуздого товариства», дотепна пародія на масонські ритуали – вийшов у світ ще в
1780 році. В подальшому її невдоволення діяльністю братів вилилося в написаних нею і поставлених в 1786 році
трьох комедіях, що викривають і висміюють «вільних каменярів»: «Обманщик», «Спокушений» і «Шаман
сибірський» [1, c. 984].
Однак ефект від літературної полеміки з масонами, як змушена була визнати згодом сама Катерина II,
виявився вкрай незначним і на самих масонів її критика їх діяльності належного враження не справила. Стало
очевидно, що однієї літературної полеміки з масонами замало, тому імператриця почала застосувати примус.
Дізнавшись про створення московськими масонами своєї лікарні та шкіл, імператриця наказує їх обстежити.
Особливе занепокоєння імператриці викликала видавнича діяльність масонів.
В результаті, щодо масонських лікарень і шкіл, то побоювання імператриці не підтвердилися. Не дали
потрібних результатів перевірка книжкової продукції типографічної компанії і випробування самого М.Новікова «в
вірі». У своєму відгуку (січень 1786 року) архієпископ Платон повідомив імператриці, що він особисто випробував
М. Новікова в догматах православної церкви і «благає Всемогутнього Бога, щоб не тільки в словесному пастві,
Богом і тобою, всемилостива пані, мені ввіреній, але і в усьому світі були християни такі, як Новіков» [4, c. 263–264].
Що стосується переданих на його розгляд 446 назв книг, то їх він розділив на три розряди: 1–й – корисні чи «власне
літературні», 2–й – «містичні», які він не розуміє, а тому і судити про них не може, 3 –й – «найшкідливіші», до яких
він відніс твори «так званих енциклопедистів». Рішенням імператриці 27 березня 1786 року забороні підлягало
всього лише шість масонських книг. Але, імператриця продовжувала стежити за М. Новіковим, і вже 23 січня 1787 р.
заборонила світським друкарням друкувати книги, «до святості причетні». В результаті, замість масонської і
релігійно–моральної літератури в видавничій діяльності Новіковський гурток почав видавати літературу історичну,
філософську, художню і політичну.
М. Новiков очолив благодійну допомогу масонів голодуючим [2, c. 624].
Важливо підкреслити невдоволення, яке не могла не викликати роздача М. Новіковим кріпакам і дворовим
людям хліба на такі величезні суми і справа тут не тільки в тому, що невідомим було фінансове джерело нечуваних в
тогочасному поміщицькому середовищі благодіянь М. Новiкова.
Певною мірою ця акція може розглядатися і як виклик уряду. Саме російське суспільство XVIII століття
було ще неготове сприйняти такого роду благодійні акції, які завжди традиційно вважалися в Росії прерогативою
держави.
Тим часом фінансове становище типографічної компанії катастрофічно погіршувався, і в листопаді 1791
року вона змушена була припинити своє існування.
Власне, М. Новіков цікавив імператрицю аж ніяк не як невдалий книгар і видавець, який заради користі
порушив її заборону про продаж релігійно-моральної літератури, а як головна ділова фігура масонської «секти» або,
як вона виражалася, «зграї» в Москві. Безпосередньо ж від М. Новікова імператриця хотіла дізнатися: «чи дозволяє
статут ордена мати зносини з ворожими державами?» [8, c. 132–133].
Сказати на це М. Новiкову було нічого. Перший допит М. Новікова у С. Шешковського відбувся 3 червня
1792 року. До 14 липня справу було закінчено і відповідний указ, за свідченням А. Храповицького, лежав на столі у
імператриці. 1 серпня 1792 року він був, нарешті, підписаний [12, c. 404].
Варто зупинитися на звинуваченнях, якими було обґрунтовано його засудження. Першим пунктом тут, як
це не дивно, значиться саме масонство, яке було звинувачено Катериною II в організації «таємних зборищ» зі своїми
«храмами, престолами і жертівниками». Другим пунктом звинувачення значиться підлеглий характер московських
масонів «герцогу Брауншвейзькому повз законної і Богом даної влади». Третім – «таємні листування масонів з
принцом Гессен–Кассельским і з прусським міністром Вельнер». Четвертий пункт звинувачення полягає в тому, що
московські масони «вживали різні способи до заманювання в свою секту відомої з їх паперів особи (тобто Павла
Петровича)», – констатує звинувачення. П’ятий пункт звинувачував масонів у виданні «недозволенних, розбещених,
противних закону православному книг» і створенні таємної друкарні. Шостий і останній пункт містив звинувачення
в практиці насадження в ордені недозволенних з православної точки зору масонських ритуалів і обрядів [5, c. 114].
Існують відомості про «масонську змову» 1772–1774 рр., але чи дійсно вона була невідомо. Російський
дослідник О. Соловйов вважає, що так [11, c. 44]. До цього ж схилявся і Н. Ейдельман. Катерина II, на його думку,
своєчасно дізналася про змову і вміло зірвала її, не подавши й виду [3, c. 108–109]. Очевидним фактом залишається
існування в 1780–і роки в Росії «прусської партії» в особі Павла Петровича і московських розенкрейцерів, яка
намагалася грати роль внутрішньої консервативної опозиції до Катерини II.
Згодом, вступивши на престол, Павло I вже 7 листопада 1796 року наказав негайно звільнити М. Новікова з
фортеці. Звільнений за наказом Павла I М. Новіков відразу ж поїхав у своє село. У 1805 році він спробував було
знову повернутися до своєї просвітницької діяльності, про що свідчить його намір взяти в оренду друкарню
Московського університету за 11 тисяч рублів на рік. Угода ця, однак, так і не відбулася. З цього часу і аж до своєї
смерті 31 липня 1818 року М. Новіков майже безвиїзно прожив у своєму маєтку, цілком поринувши в господарські
справи. Але своїх він не залишив. Більше того, поряд з І. Поздєєвим, він грав роль духовного лідера тодішнього
російського масонства. Помер Микола Іванович, як уже зазначалося 31 липня 1818 року [5, c. 180–181]. Відокремити
М. Новікова – містика і масона від М. Новікова – просвітителя важко, та очевидно, і не потрібно. Набагато
важливіше тут інше. Об’єктивний зміст діяльності М. Новікова і його гуртка набагато переріс спочатку відведені
йому порівняно вузькі масонські рамки і чимало сприяв зростанню суспільної самосвідомості і пробудженню
розумових інтересів російських людей. У цьому, власне, і полягає історичне значення його діяльності [9, c. 39].
Висновки. Oтже, істотне місце в останній чверті XVIII століття відводиться масонському співтовариству –
Ордену розенкрейцерів, яке очолив М. Новіков. Новіковський гурток в свій час створив школи, друкарню, аптеку та
першу бібліотеку в Москві. Відомим є факт роздачі хліба голодним селянам в Авдотьїно.
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Незважаючи на це, масон в сприйнятті суспільства був володарем негативних рис. Це було обумовлено його
відмінністю в образі думок і манері поведінки від основної маси суспільства останньої чверті XVIII століття.
Масонський заклик покращувати звичаї і безкорисливо допомагати нужденним вселяли підозру. Крім того,
масонство, являючи собою чергове нововведення, що викликало невдоволення у прихильників традиційних,
патріархальних підвалин, людей старшого покоління. Воно тим самим порушувало усталені стереотипи і
привносило з собою нові цінності. Дійсно, діяльність Ордена розенкрейцерів була чужою та модерною водночас.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОЯВ ФЕНОМЕНУ ТЕРОРИЗМУ
Мороз В. В., здобувач вищої освіти
Філіпчук І. В., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Вивчення проблеми тероризму в її психологічному аспекті нерозривно пов’язане з теоріями людської
агресивності, з одного боку, і з концепціями, що пояснюють патологічні варіанти розвитку особистості – з іншого.
Виходячи з цього, у науковій літературі виокремлюють три психологічні моделі особистості терориста.
Перша: людина, що керується своїми переконаннями (релігійними, ідеологічними, політичними) і щиро
вважає, що її дії, залежно від конкретних результатів, корисні для суспільства. Це людина, у якої сфера діяльності
вкрай звужена тими чи іншими доктринами та їм же підпорядкована її емоційна сфера. Тому вона може вчинити що
завгодно [4]. До цієї моделі ми можемо віднести тероризм народовольців.
Друга модель: людина перебуває у стані фрустрації, породженої неможливістю з будь-яких причин досягти
життєво важливих для неї цілей, що породжує тенденцію до агресивних дій. Свідомість у цьому разі може відіграти
роль інструмента в раціоналізації цих дій, тобто в доборі тих або інших підстав для їхнього виправдання.
Як третю модель можна уявити випадки психо- чи соціально-патологічного розвитку особистості, які
пов’язані з ненормальними стосунками в родині дитини. Жорстоке поводження з дитиною, її соціальна ізоляція,
дефіцит доброго ставлення можуть призвести до формування озлобленої особистості з антисоціальними
схильностями. За певних умов люди такого психологічного складу легко можуть стати інструментами терористичної
організації [5, с. 35].
Що ж до зростання кількості терористів і терористичних організацій, то дослідники відзначають один
історичний парадокс. Ескалація революційної діяльності, активізація радикальних терористичних рухів
спостерігається, як правило, в епоху лібералізації політичних режимів, послаблення їх репресивності. В цей час сила
морального невдоволення: протестних почуттів мас, пов’язаних з протестом проти “потоптанням свобод” і
“експлуатації”, різко зростають [7].
Так, виникнення і пік народницького тероризму в Росії припадає на період активних ліберальних реформ
після відміни кріпосного права. Імператор Олександр ІІ був убитий бомбою народовольця Гріневицького 1 березня
1881 року [6].
Чому знаходяться люди, які ненавидять і зневажають своїх визволителів і сприймають лібералізм як
слабкість? В основі такої парадоксальної поведінки лежить внутрішня психологічна основа – потреба любити
наслідувати і підкорятись особистості більш сильній, ніж ми, від якої ми чекаєм безпеки і захисту. Наша
невпевненість в собі вимагає підтримки в формі перевірки себе на відповідність еталону, що пропонується людиною
авторитетною і сильною. З іншого боку, це почуття подвійне – поряд з поклонінням сили в людині живе заздрість до
неї, яка перетворюється в агресію, коли сила перестає вести себе як сила, стає поступливою, невпевненою [3].
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Найтіснішим чином з почуттям неповноцінності терориста пов’язаний культ сили, притаманний його
світосприйняттю. Причетність до сили надає йому відчуття значимості у власних очах, тим більше, чим з більшою
могутністю, сіючою жах, вона пов’язана. Терорист веде боротьбу за те, чого йому не вистачає, під прапором того,
чого не вистачає “пригніченим”. А не вистачає йому почуття впевненості. Яке, за його переконанням, пов’язане з
силою.
Як свідчить історія, революціонери-терористи, що прийшли до влади, не рідко будують на місці скинутого
“гнобительського ладу”, режим, який значно перевершував по жорстокості попередній. Особливу роль в
терористичних революціях грав ритуал страти скинутих монархів.
Кожен терористичний рух намагається
сховати наявну антисоціальну спрямованість своїх діячів (убивства, підпали, вибухи бомб, захоплення заручників).
Проте, в складі терористичних організацій були і є не лише люди, таємним мотивом яких було
наслідування сильних. Дуже часто в таких організаціях схожі посади обіймали особи, яких можна назвати істинними
“борцями” за “велику ідею”.
Традиційно у суспільстві склався стійкий стереотип, що терорист має бути мужчиною, практично без
освіти і з божевільним блиском в очах. Проте жінки стали не лише виконавцями – бомбістками, стрілками і
викрадачами літаків, – у Європі, Японії, Латинській Америці вони очолили терор. Існує цілий ряд пояснень,
пов’язаних із зміною ролі жінки в суспільстві. Психологи вважають, що в свідомості жінки повинний відбутися
якийсь радикальний злам, перш ніж вона перейде до насилля. Але, якщо цей внутрішній переворот відбувся, жінки
стають холоднокровними і безжальними вбивцями.
Однією з причин виникнення тероризму буває шок, що виникає у представників різних цивілізацій при їх
зіткненні [2, с. 38].
Нерідко тероризм є своєрідною спробою подолання духовної стагнації суспільства. В тім, духовна
порожнеча на тлі соціального, економічного і політичного благополуччя не завжди виливається у самогубство. На
думку відомого психолога Джея Ліфтона: “Люди найбільше готові до вбивства, коли вони перебувають у
смисловому вакуумі” [1, с. 35-39].
Підсумовуючи вищесказане, напрошується висновок, що не зважаючи на причини, які змусили чи
стимулювали людину до крокування по стежці тероризму, кінцевим результатом є вбивство. І не зважаючи ні на що,
людську смерть повністю виправдати не можливо.
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ПЕРШИЙ ЕМІГРАЦІЙНИЙ ПОТІК УКРАЇНЦІВ ДО КАНАДИ І США
Мороз Н.М., здобувач вищої освіти
Галуха Л.Ю., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Витоки першого масового переселення українців за межі етнічних територій сягають кінця ХІХ – початку
ХХ століття. Еміграція стала основним чинником формування української діаспори в світі. Діаспора – це потужний
культурно-освітній, суспільно-політичний та економічний потенціал України. Протягом усієї своєї історії
українська діаспора сприяла збереженню української національної ідентичності, допомагала розбудовувати
державність. Тому історичне минуле України неможливо досліджувати без вивчення такого важливого явища як,
еміграція та похідної від неї діаспори.
У сучасних умовах ринкової економіки в Україні триває четверта – новітня хвиля української трудової
еміґрації. Парадоксальність новітньої економічної еміґрації в тому, що перша хвиля масового переселення українців
припала на добу нашої бездержавності, а четверта хвиля виникла в Українській державі. Цю парадоксальність
бачимо і в аналогічній причині першої й четвертої еміґраційних хвиль – у соціально-економічній мотивації, бідності,
неможливості реалізувати себе на Батьківщині. Аналіз наслідків першої хвилі української еміграції кінця ХІХ - поч.
ХХ ст. дозволить адекватно оцінити негативні результати цього процесу та кращого розуміння четвертої хвилі
еміграції. Перераховані вище обставини аргументують необхідність нашого дослідження, а його актуальність не
викликає сумніву.
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Мета статті: Аналіз передумов, причин, особливостей першого етапу українського еміграційного руху
ХІХ - поч. ХХ ст., та висвітлення наслідків інтеграції українців у Канаді і США.
Історіографія питання. Література того періоду швидше описувала те як адаптовувалися українці на чужині,
з якими проблемами вони стикалися тощо. З 1950-х років починають з’являтися праці, що побудовані на грунтовних
дослідженнях причин еміграції українців, її особливостей та наслідків. Зокрема до когорти істориків, які присвятили
себе проблемі першої хвилі української еміграції можна віднести: А. Драгана, М. Василика, Б. Казимира, П.
Понятишина, Д. Прокопа, Я. Рудницького. Автори праць цього періоду здійснили своєрідний підхід, до
досліджуваної теми, який полягав у спеціалізації їх на певній сфері життя українців за кордоном. Приміром П.
Понятишин сконцентрував свою увагу на духовному житті наших земляків. Його стаття «Митрополит Андрей
Шептицький в Америці» яскраво описує духовний зв’язок української діаспори з своєю батьківщиною, те як не
легко доводилося нашим землякам відстоювати право на власну культуру. В подібному руслі працював Б. Казимир,
який у своїй праці «Українські ієрархи й запомогове Братство св. Николая» описав, яким чином через церковні
організації в США українці давали своїм дітям освіту(мається на увазі українську, вивчення української мови тощо).
Проте були дослідники, які намагалися описати цілком першу хвилю еміграції українців до якоїсь країни це Д.
Прокоп, який написав свою роботу про українців Канаді, Т. Ткаченко, що дослідив еміграційний процес наших
співвітчизників в США. Особливістю даного періоду є те, що вся література, досліджуваної проблеми друкувалася
виключно за кордоном і на кошти української діаспори [3].
Після розпаду радянського союзу тема першої хвилі української
еміграції вийшла на новий рівень
дослідження. Починають з’являтися роботи з грунтовним дослідження причин еміграції, з наведенням різних
статистичних даних, її масштабів тощо. До таких дослідників слід віднести А. Василенка, О. Зубалія, С. Лазебника,
Т. Ткаченка. Їхні праці відрізняються об’єктивізмом і глибиною дослідження. Приміром С.Лазебник акцентує увагу
на життєписах перших українських емігрантів, їхнім побутовим життям тощо.
Виклад основного матеріалу. Еміграція – вільне або примусове переселення з країни на територію іншої
держави. Тривале/постійне перебування в країні поселення спонукає до створення етнічної спільноти − сукупності
людей, яка склалася історично з усвідомленням своєї єдності й відмінності від інших утворень. Відповідно з етнічної
спільноти формується українська діаспора – частина української спільноти, яка опинилася поза межами батьківщини
та ідентифікує себе з українським народом [5, с. 340].
Українське населення яке перебувало в складі Австро-Угорщини знаходилося в тяжких економічних та
соціальних умовах. Земельна реформа 1848 року, на яку покладалися великі надії, не змогла покращити ситуацію в
регіоні. Незважаючи на її прогресивність, вона була вирішена на користь поміщиків, які в свою чергу не були
українцями за національністю. Також вищесказана реформа призвела до появи великої кількості робочої сили, яка
втративши можливість працювати на землі намагалася переорієнтуватися в промисловість. Однак колоніальна
(експлуататорська) політика австро-угорської влади, яка розглядала західноукраїнські землі як сировинний
придаток, поставила українців в такі жахливі умови, що єдиним порятунком він них була лише еміграція за кордон.
Схожа, однак з деякими відмінностями, була ситуація і на українських землях в складі Російської імперії.
Скасування кріпацтва призвело до появи малоземельних і безземельних селян, які шукали вихід з складного
економічного становища в промисловості, і переселенні в східні регіони Російської імперії. Також слід сказати, що
розвиток промисловості на Наддніпрянщині мав більш високі темпи,і показники на відміну від західноукраїнських
земель. Однак нестерпний соціально-економічний і політичний гніт, в період утвердження капіталістичного ладу,
разом з міцніючим у масах почуттям особистої громадянської свободи, невідворотньо штовхали українців до
еміграції [10, с. 180].
Російська імперія і Австро-Угорщина по різному ставилися до питання переселення українців. Приміром
Російська імперія всіляко заохочувала міграцію українців всередині громадної імперії. Переселенці забезпечувалися
всілякими пільгами, привілеями, що в умовах постійного малоземелля, бідності, національного гніту було хорошим
стимулом покидати вже давно насиджені землі.
Іншою була ситуація в Австро-Угорщині, де правлячі кола всіляко намагалися перешкоджати переміщенню
робочої сили. Така політика Відня була зумовлена розумінням того, що відтік колосальної кількості робочих рук
призведе до непоправних економічних збитків, погіршить життя правлячих верств населення, які фактично жили за
рахунок жорсткої експлуатації малоземельних селян.
Одним з регіонів куди почали емігрувати українці були США. Перші українці з’явилися на американському
континенті ще у XVIII ст.. Однак значних масштабів процес еміграції українців до США набув в кінці ХІХ ст.
Основна частина емігрантів була із західноукраїнських земель, зокрема Закарпаття. Новоприбулі переселенці в
основному працювали на найбільш тяжких роботах в промисловості, частина наймалася на сільсько-господарські
роботи і лише малий відсоток українців володів власними гомстедами. З приходом на нове місце українці взялися
організовувати духовне та культурне життя. Свідченням цього є утворення Руського, а згодом Українського
Народного Союзу, органу який видавав українську літературу, допомагав новоприбулим українцям тощо [12, с. 60].
Канада теж була одним з найсприятливіших регіонів для переселення. Наявність величезних просторів
родючої, неосвоєної землі, необмежена кількість деревини, інших ресурсів, жорстка потреба в робочій силі зробили
Канаду справжньою знахідкою для українців. Переселяючись на ці терени, емігранти з західноукраїнських земель в
основному бралися з освоєння диких земель, менша частина осідала в містах і йшла працювати в промисловість. На
новій землі не забували українці і про своє духовне життя і культуру. Свідченням цього є утворення в місцях
найбільшого скупчення українців, товариства «Просвіта», що ставали центрами українських традицій і культури на
чужині. Влада Канади відкривала навіть двомовні школи для наших співвітчизників. Ближче до Першої світової
війни був утворений осередок Греко-католицької церкви. Однак українці к нових країнах проживання часто
зазнавали важких випробувань. Наприклад, прибувши Канаду, українці стикалися з бідністю, хворобами, а перед
Першою світовою війною з дискримінацією [12, с. 67].
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Висновки. Українська еміграція є особливим явищем в історії свого народу. Складні умови життя
спонукали українців покидати рідні землі і емігрувати за кордон не знаючи, що їх чекає там в найближчий час. На
сьогоднішній день ми знаємо, що масовий потік виїзду за межі рідної країни досі не зупиняється, і нам потрібно
задуматися, чому так відбувається, і робити все для того, щоб українцям жилося комфортно в межах своєї держави –
України.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСПАНСЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ
ІМПЕРІЇ КІНЕЦЬ XV-ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТОЛІТТЯ
Нижник Д. В., здобувач вищої освіти
Плюта Н. В., кандидат історичних наук
Рівненський державний гуманітарний університет
Під кінець середньовіччя в Європі накопичився цілий ряд причин і передумов, які спонукали європейців
вирушати у далекі подорожі. Вони були пов’язані з економікою, політикою, соціальним становищем, військовою
справою, розвитком науки і техніки.
Значний розвиток виробництва і торгівлі в Західній Європі до початку XVІ ст. зумовили зростання потреби
у грошах як загальному засобі обміну. Європейські джерела срібла та золота стали значною мірою виснажені,
посилення ролі торговельних бірж та ускладнення грошового обігу вимагали більшої кількості дорогоцінних
металів. Тим часом добування дорогоцінних металів у Західній Європі прогресувало повільно. Торгівля зі Сходом
створювала додаткові труднощі із дорогоцінними металами. Торговий баланс у левантійській торгівлі був
невигідний для Європи. В обмін на дорогі екзотичні товари Сходу Європа могла дати продукти сільського і лісового
господарства, мідь, олово, почасти сукна та інші промислові вироби, які загалом цінилися все ж набагато дешевше
порівняно з товарами Сходу й тому не покривали вартості купованого на Сході. Європейцям доводилось щорічно
доплачувати певні суми дорогоцінними металами, внаслідок чого замість припливу золота й срібла до Європи вони
відпливали з неї в східні країни. Отже, нестача дорогоцінних металів перетворювалась на гостру економічну
проблему, яка потребувала якнайшвидшого розв’язання. Це спричинило пошук європейцями нових джерел
дорогоцінних металів, для поповнення їх у обігу [4].
Торгові зв’язки країн Середземномор’я, що встановилися ще з часів хрестових походів, набули до кінця
середньовіччя постійного характеру. Різноманітні східні товари: прянощі, цукор, ювелірні та парфюмерні вироби –
все частіше входили у використання вищих та середніх класів Західної Європи. В середині XV ст. торгівля з
країнами Сходу переживає значну кризу, були втрачені основні торгівельні шляхи, які йшли через територію
Візантії і Золотої Орди. Розпад останньої на окремі частини призвів до різкого підвищення цін на східні товари.
Падіння Візантії у 1453 р. також стало причиною зміщення основних торгівельних шляхів, на її місці утворилася
Османська імперія, яка була закритою для міжнародних відносин і не пускала через свою територію купців з інших
країн. Турецькі грабежі, піратство, всілякі побори з торгових суден, караванів і ринків робили торгівлю із східною
частиною Середземного моря небезпечною, менш регулярною і менш вигідною. Купцям з західних та північнозахідних європейських країн віддалені східні ринки були зовсім недоступними [4].
Єдиним шляхом до Індії, що лишався ще не загарбаним турками, був шлях через Єгипет і Червоне море.
Але цей шлях був цілком монополізований арабами. Думка знайти морський шлях до Індії, в обхід арабів і турківосманів, почала дедалі більше цікавити купців і моряків різних країн Західної Європи.
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Всі ці обставини виявилися вирішальними для прийняття іспанським двором рішення про відправку
експедиції Колумба, що і стало початком Великих географічних відкриттів та завоювання Америки іспанцями. Ідея
заокеанської експансії була підтримана верхами.
Формування території Іспанської імперії почалося не з часу першої подорожі Х. Колумба на захід 1492
року, а значно раніше. Зростання активності в сфері зовнішньої політики іспанських королівств Кастилії та Арагону
було помітним вже в ХІІІ ст. Ще за два століття до падіння Гранадського Емірату, у 1291 р., організовуючи військові
експедиції в Північну Африку, кастильський і арагонський монархи уклали договір, за яким право на завоювання
Тріполі і Тунісу отримував Арагон, а Алжиру і Марокко – Кастилія [4].
В історії іспанського завоювання і дослідження Америки можна виділити три етапи. Перший з цих періодів
тривав четверть століття – від початку першої подорожі Христофора Колумба до Америки у 1492 р. і до 1518 р.[2, с.
59]. Проте не всі дослідники дотримуються цієї думки і часові рамки першого періоду формують в межах 1493-1519
рр. В такому випадку за першу дату слугує великомасштабна експедиція Христофора Колумба в Новий Світ,
здійснена з колонізаторськими цілями, коли на 17 кораблях мореплавець привіз на відкритий в 1492 р. острів
Еспаньйолу півтори тисячі поселенців і все необхідне для їх життя. Друга дата ознаменувалася початком експедиції
Е. Кортеса в Мексику і позначила принципово новий період в історії іспанського завоювання Америки [3, с.75].
Другий етап конкісти був найбільш масштабним. Він починається в 1519 р. з початком експедиції Кортеса в
Мексику. До 1519 р. на спустошених конкістою Антильських островах зосередилося багато іспанських завойовників.
Шукаючи нові землі, їхні погляди були спрямовані на Американський материк, східні контури якого вже були
частково обстежені впродовж двох перших десятиліть ХVІ ст.
Саме в середині ХVІ ст. завершується другий, найбільш масштабний етап конкісти в Новому Світі. З цього
часу починається третій етап освоєння Америки. Відбувається процес дослідження білих плям, яких залишалося ще
дуже багато. В Південній Америці залишалися недослідженими Амазонія, Гвіанське нагір’я, басейн Оріноко,
парагвайська пустеля Гран-Чако, посушливі степи у внутрішніх районах Бразилії, південь Чилі і Аргентини.
Проникнення європейців на ці недосліджені території і процес їхнього освоєння розтягнувся аж до кінця ХVІІІ ст.
Здійснювалися нові дослідницькі і завойовницькі експедиції, засновувалися нові поселення. На території Чилі
продовжувалися Арауканські війни, які так і не увінчалися перемогою іспанців. До кінця ХVІ ст. тривав процес
завоювання Північної Мексики. Багато індіанських племен залишалися не підкореними. В Аргентині обширні
території індіанців, кордон з якими постійно змінювався, залишалися вільними до 80-х рр. ХІХ ст. Третій етап
конкісти був більше пов’язаний не з завоюваннями, а з колонізацією нових територій. Визначити кінцеву дату
завершення третього періоду конкісти дуже важко. Але загалом можна сказати, що іспанська колонізація Америки
завершилася освоєнням Верхньої Каліфорнії в кінці 70-х рр. ХVІІІ ст. [1, с.53].
В ході конкісти були підкорені всі чотири високорозвинуті народи Америки – ацтеки, майя, інки, чібчамуїски. Крім того було завойовано десятки інших, менш розвинутих народів континенту.
Система політичного управління, колоній лежала на установах двоякого роду: тих, що були створені в
Іспанії, і тих, що були засновані в самих колоніях. Установи обох родів втілювали одну і ту ж основну ідею, згідно з
якою одноосібними власниками колоній були іспанські королі. В силу цього вищою владою в колоніях була сильна
влада самого монарха. Вона здійснювалася за посередництвом двох організацій, що перебували в Іспанії: Ради у
справах Індій і Торгової палати (Casa de Contratacion). [6,с.84]
Рада здійснювала свою владу ім'ям самого короля, який часто особисто був присутній на її засіданнях, як
верховного органу, який здійснював колоніальну політику. Рада володіла виконавчою, судовою та законодавчою
владою. Вона призначала посадових осіб, як цивільних, так і церковних на різні пости в Америці.
У Новому світі Іспанія створила ієрархію побудованих за принципом централізму політичних органів, які
покликані були проводити в життя політику Ради.
На першому місці за значенням стояв пост віце-короля. Рухомий бажанням вселити благоговіння перед
носієм цього звання не тільки серед індіанців, а й іспанців, Карл V наділив правителів колоній своїми королівськими
повноваженнями. На посаду віце-короля монархи вибирали осіб, які займали високі пости в урядових радах Кастилії
і довели свої здатність управляти і вірність короні. Зрештою було створено чотири віце-королівства: Нова Іспанія - в
1538 році; Перу - в 1542 році; Нова Гранада - в 1718 році (ліквідовано в 1723 році і відновлено в 1739 році); Ла-Плата
- в 1776 році. [6, c.85]
Величезна протяжність віце-королівств викликала необхідність в більш дрібних територіальних поділах.
Найважливішими з них були аудіенсії, до складу яких входило від трьох до п'ятнадцяти осіб на чолі з президентом.
Вони діяли як політичні радники віце-королів, виконували накази віце-короля в своїх округах, тримали його в курсі
місцевих справ, при необхідності брали на себе військову владу, а в столиці віце-королівства діяли в якості
верховного правлячого органу в разі відсутності, смерті або зволікання віце-короля або генерал-капітана.
Віце-королівства і аудієнсії з метою полегшити управління були розділені на більш дрібні одиниці провінції (gobiernos). У прикордонних районах воєначальники зазвичай займали пост губернатора, якому доручалося
відбивати напади індіанців і вторгнення іноземців. Головні обов'язки губернаторів зводилися до стягнення податків,
прийняття запобіжних заходів проти повстань з боку підкорених індіанців і надання допомоги церкви в її діяльності
щодо навернення індіанців в християнство.
Система місцевого управління в колоніях виникла з кількох джерел. Першим з них була система, що
склалася в управлінні іспанських міст, яким вдалося завоювати багато важливих привілеїв. У Новий світ міста
перенесли багато з тих установ, які розвинулися в Іспанії, але додали до них ряд нових характерних рис.
Посадових осіб органів міського управління (головним з них був кабільдо) обирали власники власності
міста. Серед цих посадових осіб, число яких коливалося від шести до дванадцяти, радників - Рехідор, обиралися мер,
алькальда або головний алькальда, судді (ординарні алькальдів), скарбника і начальник поліції. Вони в свою чергу
призначали чиновників, необхідних для ведення міських справ. [6, c.90]
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Другий елемент системи місцевого управління зріс з практики використання в колоніях посади
Коррехідора, як представника королівської влади на місцях. Територія, підвідомча цій посадовій особі, отримала
назву «коррехімєнто» (corregimiento), і в тих випадках, коли вона включала іспанські міста, Коррехідор мав владу в
місцевому кабільдо. Однак найбільшу владу він мав в районах так званих «коррехімєнто» індіанців. Усередині такої
території цивільні обов'язки Коррехідора включали навчання індіанців землеробства, експлуатацію багатств
підвідомчій йому галузі, а також будівництво громадських споруд: мостів, доріг, громадських будівель, зерносховищ
та інших приміщень. [5, c.157]
В економічному відношенні іспанські колонії базувались на системі ідей, які розвинулися на основі
досвіду, набутого короною в самій Іспанії.. Економічна система, що розвинулася з цих ідей, представляла собою
меркантилізм. Відповідно до неї колонії повинні були постачати сировинні матеріали для промисловості метрополії і
служити для неї ринком збуту промислових товарів. Аж до XVIII століття корона з метою тримати під своїм
контролем торгівлю і стягувати податки дозволяла вести торгові стосунки тільки через Севілью в Іспанії і строго
певні порти в Америці, з яких головними були Номбре-ле-Діос, Веракрус, Акапулько, Ліма і Гавана, а в самих цих
портах - певним іспанським торговим фірмам.
Отже, кінці ХV – в першій половині ХVІІ ст. Іспанія була однією із наймогутніших європейських держав.
Іспанська імперія, землі якої розкинулися в Америці, в Тихому та Атлантичному океанах, в Африці, була
найбільшою колоніальною державою в епоху Нового часу.
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СЕЦЕСІОНІЗМ ЯК КРАЙНЯ ФОРМА СЕПАРАТИЗМУ НА ПРИКЛАДІ КАТАЛОНІЇ
Ососкало Г. Ю., здобувач вищої освіти
Сєвєрова О. В, доцент кафедри всесвітньої історії
Рівненський державний гуманітарний університет
Доцентрові і відцентрові тенденції сучасного світопорядку, що виражаються в
загальносвітовій інтеграції та регіональній локалізації, додали на початку XXI століття проблемам політичного
сепаратизму, автономії і сецесії нового звучання. Імпульс отримання політичної незалежності через сецесію,
що поширюється по світовому геополітичному просторі, — яскрава ознака сучасних міжнародних відносин.
Не випадково період сучасної історії часто називають «епохою сецесії».
Дана стаття ставить за мету розглянути європейський сецесіонізм, проаналізувати основні аспекти
виникнення причин сецесії в Європі та її наслідки на прикладі Каталонії.
Сецесіонізм – це політичний рух, який є крайньою формою сепаратизму, метою якого є
юридично оформлений вихід частини території держави з її складу з подальшим утворенням нової незалежної
держави або її приєднання до іншої сусідньої держави.
Термін сецесія ( від лат. secessio — відхід у бік, відокремлення, розкол) зародився ще в
Стародавньому Римі. Це була форма страйку плебеїв, особливо солдатів, які виходили з міста на пагорби й
відмовлялися співпрацювати з магістратом, доки їхні вимоги не будуть розглянуті. Такі погрози були особливо
чутливі у воєнний період. Вважається, що саме під час такої сецесії у V столітті до н.е. громадяни Риму
добилися права обирати своїх трибунів і приймати закони, що управляли їхньою громадою [ 1, с. 75].
Дослідники виділяють два види сецесіонізму: юридичний та фактичний. Юридичний сецесіонізм
побудований на добровільних засадах виходу адміністративно-територіальної одиниці зі складу держави
відповідно до норм міжнародного права. Даний процес здійснюється за договором між усіма зацікавленими
сторонами (центральна влада, суб'єкт, який прагне вийти зі складу держави, та інша держава). Фактичний
сецесіонізм передбачає вихід територіальної одиниці зі складу держави в односторонньому порядку,
здебільшого із застосуванням військової сили [3].
Важливим аспектом сецесіоніського руху є те, що він проявляється в широкому розмаїтті форм,
засобів та методів боротьби в різних регіонах світу, починаючи від простих заяв та погроз і закінчуючи
збройною боротьбою та тероризмом. Тому в світлі глобалізаційних процесів, які відбуваються в світі, певна
подія в одному кінці світу може стати прецендентом для будь-якої іншої, а розвиток подій на будь-якій
території зі змішаним населенням може піти шляхом як мирного співіснування та політичної стабільності, так
і шляхом військових конфліктів [3, с. 75].
Чинниками, що сприяють активізації сецесійних рухів, є зростання тероризму, наркобізнесу,
піратства, як результат занепадає економіка, соціальна інфраструктура, проте саме головне — гинуть люди
та підриваються основи мирного існування людства.
Виникнення сецесійного руху можливе за наявності двох умов: по-перше, дискримінації етнічної
меншини в тій чи іншій формі з боку державної влади, а по-друге, наявності політичної еліти, яка б очолювала
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цей рух. Чи досягне сецесіонізм поставленої мети, залежить від міжнародної політики, балансу інтересів і сил
на зовнішній арені [ 4, с. 121].
Однак, коли частина населення держави прагне до сецесії, постає необхідність в дотриманні
чітких правових умов виходу адміністративно-територіальної одиниці зі складу держави. Для мирного
вирішення проблеми в умовах миру та демократії приймається відповідне рішення про відокремлення на
референдумі, що забезпечується легітимною владою.
На практиці сецесія в більшості випадків руйнівна та збиткова.
Одним із способів вирішення регіональних конфліктів є створення багатонаціональної федерації,
де національні меншини об’єднуються в державу на федеративних засадах, через наявність певної форми
територіальної автономії, в яких проведені внутрішні кордони та розподілені владні повноваження.
Уряд може реагувати на сецесіонізм кількома способами: по-перше, погодитися на вимоги
сепаратистів, щодо покращення ставлення до меншин (релігійних, мовних та територіальних); по-друге,
дозволити меншинам брати участь в політичному житті країни, через парламентське голосування,
референдуми та створення конфедерації
[ 5, с. 87].
На сучасному етапі яскравим прикладом сецесії в Європі ми вважаємо рух в Каталонії, де дане
питання не перестає бути актуальним на протязі тривалого періоду.
Сучасна Каталонія — це історично сформований регіон та автономне об’єднання на північному
сході Іспанії із населенням 7,5 млн. осіб станом на 2016 р. (16% населення Іспанії). Столиця — місто Барселона
[9, с. 149].
Етнічне розмаїття, історичні традиції та диспропорції економічного розвитку Каталонії є
причинами популярності в ній сецесіоніських рухів.
Випадок із каталонським сецесіонізмом став загальноіспанським політичним феноменом. Він
активно використовується регіональною елітою Каталонії як інструмент в полеміці з Мадридом з приводу
політичних, економічних проблем та участі Каталонії в європейській політиці.
Сучасний каталонський сецесійний рух зародився в XX ст. під час іспанської революції та
скасування монархії в 1931 р., коли Каталонія проголосила незалежність.
Із встановленням в Іспанії республіки, в наслідок перемоги соціалістів на парламентських виборах,
Кортеси — парламент Іспанії — 9 вересня 1932 р. прийняв Закон «Про автономний статус Каталонії», де
визначалося, що в Каталонії повинен бути обраний парламент та сформовано місцевий уряд Женералітат.
Відповідно Каталонія відмовлялася від незалежності та задовольнялася широкою автономією [2]. Тому 15
вересня 1932 р. Каталонія стала єдиним регіоном Іспанії, який отримав право на автономію. Одначасно у 1934 р.
Женералітатом Каталонії почав здійснюватися проект створення незалежної Каталонії
[ 9, с.149].
Проте в 1936 р. в Іспанії розпочалася громадянська війна між соціалістичним урядом Іспанської
Республіки та правими силами, які були представлені партією «Фаланга», яку очолював генарал Франсіско
Франко, прихильник централізованої влади в країні.
З метою збереження автономії каталонці підтримали позиції республіканців. В ході боїв із 25 червня по
16 листопада 1938 р. на річці Ебро республіканські війська зазнали поразки. Як наслідок, на початку лютого
1939 р. Каталонія опинилася під окупацією військ генерала Франсіско Франко, який оголосив себе главою
держави [2].
Отож, наслідком громадянської війни було позбавлення Каталонії автономії. В країні встановився
диктаторський режим Франсіско Франко, що придушив націоналістичний рух каталонців в їхньому прагненні
до незалежності .
20 листопада 1975 р. помер Франсіско Франко. Його смерть ознаменувала кінець авторитарного
режиму в Іспанії та стала новою сторінкою в історії Каталонії, для якої, як і для всій країни, був характерний
період дефранкізації.
У 1978 р. була прийнята нова Конституція Іспанії, яка визнавала Іспанію багатонаціональною
державою. Адміністративно-територіальний поділ передбачав наявність в складі Іспанії автономних одиниць [
3, с.75].
На сьогоднішній день Іспанія складається із 17 територіально-автономних одиниць і двох «заморських»
автономних міст — Сеута і Мелілья — на півночі Африки. Кожна автономія має свій уряд, свій парламент і
право самій приймати рішення із досить широкого кола питань — від формування органів самоуправління та
податкової системи до питань, які стосуються охорони здоров'я.
В 1979 р. Каталонії згідно Конституції Іспанії був наданий особливий автономний статус із
розширеними правами як «історичній території», де каталанська мова визнавалася рівноправною поряд із
іспанською.
У свою чергу, ця подія підкреслила, що боротьба каталонців за автономію та незалежність протягом
тривалого періоду її історії, була вагомим чинником визнання Мадридом її як окремої територіальної одиниці
Іспанії.
У 1980 р. було відновлено діяльність Женералітату, який проголосив 11 вересня Діадою
—
Національним днем Каталонії, цей день щорічно відмічається на згадку роковин битви при Барселоні 1714 р.,
між військами герцога Анжуйського Філіпа V Бурбона та імператора Священної Римської імперії Карла VI
Габсбурга за іспанський трон, де каталонці підтримали Карла VI з метою проголошення власної незалежності.
Проте, битва при Барселоні для каталонців стала національною поразкою, адже перемогу здобув Філіп V,
який видав указ, що мав назву Декрет Нуева Планта, зідно якого Каталонія як автономна одиниця Іспанії
припиняла своє існування.
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Однак, надання Каталонії автономії не зупинило сецесійний рух каталонців, а навпаки
прискорило цей процес. Як приклад, в березні 2011 р. партія «Каталонська солідарність за незалежність»
представила в каталонський парламент законопроект про вихід регіону зі складу Іспанії, який був відхилений
більшістю голосів [ 2, с. 90].
Проте, каталонський сецесійний рух має досить міцну економічну основу, яка була, є і буде однією із
ключових проблем, що підштовхує національні еліти до відокремлення та проголошення незалежності
Каталонії.
У 2011 р. обсяг ВВП Каталонії склав п'яту частину ВВП країни (200 млрд. євро) . Щорічно Каталонія
вносить до держбюджету Іспанії від 5 до 16 млрд євро, більше, ніж отримує з бюджету [ 8, с. 62]. Це
дозволило каталонським націоналістам говорити про те, що Каталонія фактично "годує" всю країну.
Економічне підґрунтя знаходить серйозну підтримку у населення, адже ВВП Каталонії дорівнює ВВП
Фінляндії та Данії, а також є вищим за Ірландію. Показник ВВП на душу населення майже такий самий, як в
Німеччині, і вищий за Грецію та Португалію. Рівень експорту близький до показників Фінляндії та перевищує
показники Португалії [ 9, с. 152].
Тому чергове послаблення єдиного економічного та соціального простору сучасної Європи внаслідок
світової кризи спонукає каталонців до відокремлення Каталонії від Іспанії. Приводом до сецесії в даному
випадку є каталанська мова, яка виступає як інструмент політичного тиску на іспанський уряд з метою
проголошення незалежності Каталонії.
Відповідю іспанського уряду на політичний тиск з боку Каталонії стало ухвалення
Конституційним судом Іспанії рішення, що правової основи для відокремлення Каталонії немає, а каталанська
мова не повинна отримувати перевагу перед іспанською. Проте вирок суду не зупинив, а навпаки згуртував
каталонців до подальшого єднання в їх прагненні до незалежності [ 8, с. 65].
11 вересня 2012 р. Каталонія відзначила Діаду. Ця подія переросла в півторамільйонну демонстрацію
під гаслами "Каталонія – нова держава Європи".
Цікавим постає той факт, що в цей день центральний уряд Іспанії відмовив Каталонії в її проханні
надати можливість самостійно визначати рівень податкових відрахувань до державного бюджету.
Півторамільйона демонстрація стала причиною проведення 25 листопада 2012 р. дострокових регіональних
виборів, які регламентувалися як референдум про самовизначення. Саме тому абсолютну більшість на виборах
до парламенту Каталонії отримали партії прихильників незалежності.
23 січня 2013 р. парламентом Каталонії було проголошено Декларацію про суверенітет: ‘‘Каталонія –
суверенний політичний та правовий суб'єкт в складі Іспанії’’ [ 9, с. 152].
Відповідно був запланований референдум про відокремлення, який передбачалося провести в 2014 р..
27 вересня 2014 р. Конституційний суд Іспанії наклав вето на цей референдум, через його невідповідність
Конституції Іспанії, адже цей документ є основною перешкодою на шляху набуття Каталонією незалежності.
В Конституції Іспанії не визнається вільний вихід автономного утворення зі складу країни. Наприклад, стаття
2 Конституції встановлює "нерозривну єдність іспанської нації," адже Іспанія є державою автономій, що
виходить з єдиного суверенітету іспанської нації. Нацією вважається тільки іспанська [ 8, с. 67].
Очевидним залишається одне: іспанський уряд за жодних обставин не йтиме на компроміс із
каталонським урядом, який прагнутиме змінити статтю 2. Щоб змінити цю статтю, необхідно зібрати дві
третини голосів в парламенті Іспанії, а потім затвердити це рішення на загальнонаціональному референдумі [ 9,
с. 154]. Із іншого боку противники відділення Каталонії від Іспанії попереджають, що це призведе до
економічних труднощів. За підрахунками Credit Suisse (швейцарської міжнародної фінансової групи)
незалежність Каталонії призведе до втрати Іспанією 20% ВВП, а колишній голова Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу заявив, що нова держава не зможе стати самостійним членом ЄС без згоди Іспанії, а це автоматично
позбавить регіон дотацій Евросоюзу [2].
Зрозумілим є факт, що іспанський уряд блокуватиме будь-які подальші спроби, спрямовані на
досягнення незалежності Каталонією.
Це чітко простежується, навіть коли прем’єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон оголосив рішення про
проведення референдуму щодо відокремлення Каталонії від Іспанії.
Отож, очевидним стає те, що Іспанія не готова прощатися із Каталонією, та економічний фактор грає в
цьому не останню роль. Речник Кабінету Міністрів Іспанії Іньїго Мендес в Мадриді наголосив, що іспанський
уряд оскаржуватиме будь-які дії уряду Каталонії в напрямку до незалежності [2].
Незважаючи на відповідь Іньїго Мендеса, Карлес Пучдемон оголосив, що референдум має відбутися 1
жовтня 2017 р.
6 вересня 2017 р. регіональним парламентом Каталонії було ухвалено закон про проведення 1 жовтня
2017 р. референдуму про незалежність. Карлес Пучдемон підписав цей законопроект, заявивши, що результати
референдуму будуть обов'язковими .
В неділю 1 жовтня референдум було проведено, проте Каталонія не стала новою державою Європи.
Близько 2,26 мільйона виборців із 5,34 мільйона жителів регіону взяли участь в голосуванні. За незалежність
віддали голоси 90% виборців [10].
У такий спосіб референдум підтвердив очевидну неодностайність каталонців в їх прагненні до
незалежності, адже лише половина населення регіону взяла участь в голосуванні. Проте, цей референдум
серйозно стурбував прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, який з метою вирішення каталонського питання
прагнув знайти компроміс із Карлесом Пучдемоном. Тим не менше політична невизначеність та непримиреність
політичних поглядів Карлеса Пучдемона та Маріано Рахоєя стосовно подальшого статусу Каталонії, стали
чинниками, що зумовили виникнення політичної кризи, яка протягом жовтня та листопада 2017 р. лише
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поглиблювалася, адже ні Карлес Пучдмон, ні Маріано Рахой не прагнули знайти спільної точки єднання. Як
результат на сьогоднішній день каталонське питання перебуває в стані «застою», чекаючи подальшої розв’язки.
Таким чином, сецесія — це політичний рух, що виступає за відокремлення територіальної одиниці від
держави з метою проголошення незалежності чи приєдання до іншої держави.
Каталонія — це яскравий приклад сецесії, де не одне століття сецесіонізм проявлявся в
різних формах протесту проти центрального уряду Іспанії. Зрозумілим є одне, Каталонія — це регіон відмінний
від інших регіонів Іспанії, адже вона має багатий досвід державотворення, власну мову, політичну еліту, яка
прагне незалежності, а саме основне — потужну економіку. Тому сецесіонізм є політичним феноменом
Каталонії, який згуртовує суспільство навколо ідеї незалежності. Звичайно, що конфронтація політичної еліти
Каталонії із центральним урядом Іспанії є суттєвим чинником, що гальмує подальший процес проголошення
незалежності Каталонії.
Однак сецесія в Каталонії виступає еквівалентом подальшого її успіху в цій боротьбі, адже
вона стала центром сецесіонізму в Європі. В неї з’явилися союзники у вигляді таких регіонів як Шотландія,
Південний Тіроль та Країни Басків, які не є байдужими до каталонського питання, тому зайняли вичікувальну
позицію, очікуючи подальшої розв’язки.
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2.

ВИТОКИ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»
Пилипчук Анна Сергіївна, здобувач вищої освіти
Михальчук Роман Юрійович, кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Термін «холодна війна» вживається для характеристики конфлікту,сторонни якого не вдаються до
використання збройних сил одна протии одної. Виникнення терміну датується близько XІV ст. Щодо
конфронтації між СРСР і західними державами на чолі з США цей термін упершее був ужитий британським
часописом «Трибюн» восени 1945 р. В 1947 p. Його підхопили відповідно Б. Барух та В.Ліпман. Характерно, що
«автори» терміну «холодна війна» не були професійними політиками. Однак, саме їхні слова стали символом
переходу союзників у Другій світовій війні від партнерства до протистояння [5, с.24].
Переростання протистояння в перманентну конфронтацію відбулося пізніше у 1947–1949 pp., коли
стало очевидним, що лідери обох таборів переглянули ставлення до колишніх союзників. Хоча жоден із них не
вдавався до використання терміну «холодна війна»[4, с.133].
Однією з найважливіших складових конфронтації, яка призвела до «холодної війни», була ідеологічна. Дві
наддержави – переможці в Другій світовій війні намагалися перебудувати світ згідно зі своїми ідеологічними
уявленнями, тому їхня зовнішньополітична діяльність набувала певною мірою месіанського характеру [6, с. 182].
Згодом конфронтація стала елементом ідеологій обох сторін і допомагала лідерам військово-політичних
блоків консолідувати навколо себе союзників «перед обличчям зовнішнього ворога». Протистояння вимагало
згуртованості всіх членів протилежних таборів капіталістичної і соціалістичної системи.Але оскільки ще свіжими
були спогади про спільну боротьбу проти єдиного ворога, залучення всіх партнерів до конфронтації вимагало від
обох наддержав власних ідеологічних зусиль щодо створення «образу ворога». Це підвищувало рівень
«ідеологізації» політики наддержав, бо демонізація супротивника та інші містифікації щодо походження
протистояння (протистояння добра й зла, світла й темряви тощо) призводили до посилення впливу ірраціональних
чинників на практичну політику [12, с.15].
Ще одним важливим чинником формування перетворення «холодного миру» на «холодну війну» став
«ядерний фактор» – новее явище в повоєнних міжнародних відносинах. Гонка ядерних озброєнь була не наслідком, а
скоріше визначальним чинником «холодної війни».
«Ядерний фактор» став новим утіленням традиційного для світових держав підходу до вирішення
міжнародних проблем з позиції сили. Наддержави отримали технічну можливість знищити будь-якого опонента, що
відрізняло їх від інших держав та підштовхувало до максимальної глобалізації своєї політики. Водночас сааме
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наявність ядерного потенціалу спричинила створення ситуації, коли, за висловом Р.Арона, «мир неможливий, війна
неймовірна». Маючи військовий потенціал, що давав змогу стерти супротивника з лиця землі, жодна зі сторін не
могла вдатися до подібного кроку, бо відповідь була б такою ж нищівною. Ознакою нової ситуації стало
«балансування на межі війни» - сутність усього повоєнного протистояння та основа певної стабільності під час
«холодної війни» [8, с.246 ].
Напруження у відносинах між союзниками зростало поволі. Перші кроки сторін у напрямку конфронтації
являли концепцію стримання, диктувалися намагання зберегти досягнутий у Другій світовій війні статус-кво. На
цьому етапі розвитку конфлікту двох систем сторонни лише поволі закріплювалися на територіях, що перебували в
зоні їхнього військового контролю, прагнучи створити міжнародні умови для ефективного захисту національних
інтересів [3,с.346].
Важливими факторами відліку «холодної війни» вважаються три історичні події: промова Й. Сталіна на
зборах виборців (1946 р.), фултонська промова В.Черчилля (1946 р.) та проголошення «доктрини Трумена» [2, с.60].
У своїй промові перед виборцями лютого 1946 р. Сталін закликав радянський народ до нових жертв заради
зміцнення обороноздатності держави. Водночас жодного слова не було сказано про можливості співпраці із Заходом.
Слід зауважити, що в передвиборному зверненні ЦКВКП(б) 2 лютого 1946 р. співпраця з союзниками визначалась як
головна складова повоєнного світового устрою. Але наступного ж дня – 3 лютого – у США розпочалася
пропагандистська кампанія з приводу радянського «атомного шпіонажу» (до речі, про інтерес спецслужб СРСР до
«Мангеттенського проекту» американському керівництву стало відомо що найменше за півроку до появи відповідної
інформації у ЗМІ). Якщо зіставити ці факти, певну жорсткість виступу Сталіна можна пояснити сааме реакцією на
американський демарш [11, с. 346].
Захід відповів протидією Радянському Союзу. Фултонська промова Черчилля (1946 р.) стала однією з
найпомітніших подій у цьому контексті. У ній Черчилль першим серед західних політиків ужив термін «залізна
завіса», запроваджений ще Геббельсом, і таким чином констатував поділ Європи на зони, що контролювалися
протилежними сторонами. Але занепокоєння в нього викликала насамперед можливість поширення радянського
впливу за «залізну завісу», порушення вже існуючого балансу. Найбільшу небезпеку Черчилль убачав у
комуністичних партіях Великобританії та Сполучених Штатів, хоча, за його власним висловом, комунізм у цих
країнах «перебував ще в дитячому віці». Черчилль не висловив і побоювань щодо можливості воєнного нападу СРСР
на країни Заходу. Він боявся не нової війни, а результатів тої, що вже завершилася. СРСР, який переміг у війні та
вперше розірвав «буферний пояс», що ізолював його від світу, відчув, за думкою Черчилля, апетит до «не
лімітованої експансії свого впливу та ідеології». Висновок промови полягав в тому, що необхідно консолідувати
країни Заходу та підсилити їх на противагу СРСР. Фултонська промова скоріше булла декларацією «холодного
миру», стримування СРСР, але не проголошенням «холодної війни» [2, с.60].
Узгоджувалися з подібною позицією і дії США які приділяли значно більшу увагу не тискові на СРСР та
східноєвропейські країни народної демократії, де саме в цей час усувалися з урядів представники центристських
партій, а ситуації в країнах Західної Європи. США застосували весь свійвплив на союзників, щобнавесні 1947 р.
відправити у відставкуміністрів-комуністів з урядівзахідноєвропейськихкраїн. Наступнимкроком США в
посиленніпротистояння стало ідеологічнеобґрунтуванняновихнапрямівзовнішньоїполітики. Цезавдання мала
виконати
«доктрина
Трумена»,
висунутаадміністрацією
США на
початку 1947
р.
Доктрина
проголошуваланеобхідність переходу від «стримування» до «відкидання» комунізму. І хоча «доктрина Трумена»
гарантувала сааме збереження статус-кво, вона стала підґрунттям для наступних контрзаходів.
12 березня 1947 р. Трумен виступив у конгресі з промовою, у якій виклав власне бачення концепції
«стримування». Задля відвернення загрози просування комунізму на Захід політик закликав удатися не до збройної
сили, а до масованої фінансової допомоги країнам, де існувала небезпека посилення лівих. Він запропонував надати
Туреччині та Греції фінансову допомогу, спрямовану передусім на перебудову збройних сил [10, с. 15].
«Холодна війна» ще не стала справжньою війною, але чітко визначилося глобальнее протистояння двох
наддержав. Це протистояння призвело до консолідації союзників СРСР і США в межах двох таборів. Внутрішня
логіка цього протистояння, що вже переростало в «холодну війну», вимагала від сторін залучення до конфліктів і
втручання в розвиток подій у будь-якій частині світу. Зусилля США та СРСР спрямовувались передусім на
домінування у військовій сфері. З самого початку протистояння розгорнувся процесс мілітаризації обох наддержав.
Це виявлялося в уповільненні темпів демобілізації у збройних силах СРСР, зберіганні обсягів військових видатків на
рівнівоєнного періоду тощо. Аналогічні вимоги висувалися до союзників по коаліціях, США не забували й про
захист своїх економічних позицій на самперед у Європі. Але щоб набути міцних союзників у Європі проти СРСР та
забезпечити експансію американської промисловості в регіон, необхідно було відбудувати зруйновані та виснажені
війною економіки європейських країн. Цій меті відповідала программа широкомасштабної економічної допомоги,
відома під назвою «план Маршалла». Проте реалізація цього плану спричинила різке посилення конфронтації.
Позитивна ідея допомоги країнам Європи в повоєнній відбудові їхніх економік пов'язувалася з установленням доволі
жорсткого контролю США за діяльністю країн, що приймали план. Ці умови, що викликали непорозуміння навіть із
західноєвропейськими союзниками США були неприйнятними для СРСР. Наприклад, така умова, узгодження
експортних планів країн – учасниць плану закрила б можливості поставок до СРСР збагаченого урану з Німеччини
та Чехословаччини, що означало б підрив ядерної програми Радянського Союзу і збереження ядерної монополії
США. Тому СРСР відмовився від підтримання розрядки, що тривала з осені 1946 p., і прийняв тезу «про розкол
Європи на два табори» [7, с.16].
Ще більш загострилося протистояння із запровадженням різноманітних економічних обмежень для СРСР та
східноєвропейських країн. Утворення КОКОМ (Координаційний комітет з експортного контролю), що ставало на
заваді наданню країнам східного блоку новітніх технологій, стимулювало протистояння в економічній сфері та
ізоляцію між ринками Заходу та Сходу. СРСР удався до заходів у відповідь. У вересні 1947р. у Польщі пройшла
нарада комуністичних партій, яка започаткувала створення Комінформу. І хоча практична користь цього органу, що
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мав координувати комуністичний рух у світі, була невеликою, він, все ж дав змогу СРСР посилити контроль
переважно за європейськими компартіями, і побоювання Заходу, який убачав у всіх діях лівих сил вплив Москви,
дістали підтвердження [9, с. 246].
Отже, «холодна війна" увійде в історію XХ століття як війна, що породила безпрецедентну за масштабами
ідеологічну боротьбу. У війні ,оголошеній обома ворогуючими блоками, застосовувалися потворні, аморальні
засоби боротьби - шантаж, провокації, підкуп, дезінформація, обман, спотворення фактів, перекручення історії,
залякування. Ці засоби в однаковій мірі застосовували пропагандистські центри і спецслужби як СРСР, так і
Сполучених Штатів Америки. Отже, першочерговий обов’язок усіх вільнолюбивих народів світу, Організації
Об'єднаних Націй, інших впливових міжнародних об'єднань і союзів полягає в тому, щоб попереджати можливість
виникнення рецидивів “холодної війни”, запобігати регіональних (чи тим більше) глобальних конфліктів:
політичних, територіальних, міжнаціональних, з приводу релігійних проблем, посилювати довіру між народами, їх
консолідацію, підвищувати роль політичних (а не воєнних чинників) у розв’язанні конфліктних ситуацій.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ У 50-60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Полюхович І. В., здобувач вищої освіти
Ворон О. П., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У 1950-х роках на території Рівненської області були представлені усі християнські конфесії.
Більшість населення краю сповідувало православ’я, яке репрезентувала Російська православна церква. Згідно
статистичних даних, станом на 1 січня 1955 рік, на Рівненщині РПЦ нараховувала 406 зареєстрованих та діючих
церков, 423 зареєстровані релігійні громади, 323 священики і 2 монастирі (165 осіб) [4, арк. 11]. Євангельські
християни-баптисти функціонували в 30 районах області, у кількості 167 громад, із загальною чисельністю 10608
віруючих, адвентисти мали 2 громади з 88 віруючими (Демидівський та Млинівський райони), а римо-католики – 6
громад (м. Рівне, м. Дубно, м. Корець, м. Острог, м. Здолбунів, м. Сарни), і відповідно 1112 віруючих [14, арк. 1-5].
Окрему групу становили незареєстровані релігійні громади. Зокрема, реєстрації не підлягали християни віри
євангельської (п’ятидесятники), єговісти, мурашковці, Істинно-православна церква. Ці релігійні організації
радянською владою кваліфікувались як «реакційні й соціально шкідливі», а відповідно заборонялись радянським
законодавством. Найбільшу частку серед них складали християни віри євангельської, утворення яких діяли у 12
районах Рівненської області. Згідно зведених даних про мережу релігійних об’єднань у 1950 році фіксувалось 17
п’ятидесятницьких угрупувань (357 членів), 2 групи єговістів (39 членів), 2 групи мурашковців (49 членів) та 1
об’єднання ІПЦ (120 членів). У 1960 році спостерігається збільшення релігійних громад ЄХБ (з 13 у 1955 році до 33
у 1960 році) та ІПЦ ( з 1 у 1950 до 6 у 1960). Мурашковці та єговісти, навпаки, втратили по одній громаді [24, арк.
121].
Після постанови ЦК КПРС від 10 жовтня 1954 року «Про помилки у проведенні науково-атеїстичної
пропаганди серед населення» та інших відповідних нормативних документів, партійно-радянські органи почали
наполегливо активізувати роботу, направлену на послаблення діяльності та впливу християнських релігійних
організацій. Основною метою спланованих радянською владою акцій було скорочення релігійної мережі області, а у
подальшому – ліквідація усіх церковних структур. Реалізація цих намірів забезпечувалась через впровадження низки
заходів та методів, які мали комплексне і обов’язкове застосування до усіх релігійних організацій, у тому числі і
християнських.
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Одним із ефективних радянських методів корегування релігійної карти Рівненської області було масове
зняття з реєстрації релігійних громад. Статистичні дані вказують на те, що цей процес мав масштабний і чітко
спланований характер. Приміром, якщо з 1948 року по 1958 рік було знято з реєстрації 29 релігійних громад і церков
РПЦ, то за порівняно менший період – з 1 січня 1958 року по 15 липня 1964 рік ця цифра сягала уже 115. На 15
липня 1964 року, в області нараховувалось 296 діючих православних церков, у тому числі 280 – у сільській
місцевості та 16 – у містах [11, арк. 25]. А у період з 1960 по 1971 рр. з реєстрації було знято 140 православних
церков [24, арк. 39].
Зняття з реєстрації релігійної громади, не в поодиноких випадках, супроводжувалось практикою закриття
церковних приміщень та передачі конфіскованих молитовних будинків чи костелів, а у подальшому і православних
храмів, на баланс держави. Офіційно цей крок був представлений як вимушений, спричинений аварійним станом
церковних приміщень чи відсутністю представників релігійної громади, які претендували б на церковне майно.
Практика передачі церковних приміщень державним установам часто мала фіктивний характер, і нерідко рішення
про переоснащення церковних приміщень не виконувались, а мали виключно формальний характер. Культові
будівлі передані у користування державним установам руйнувались і не використовувались за призначенням.
Зневажливе ставлення до релігії та її носіїв з боку влади проявлялось не лише у знятті з реєстрації
релігійних громад та закритті культових споруд, а й у звільненні громадян через релігійні переконання. Найбільш
активно такі заходи у Рівненській області застосовувались до протестантів. У переважній більшості скарг, баптисти
зауважували, що їх звільняли з роботи без попередження та виплати матеріальної допомоги. Вигідним для влади
було також зобов’язання радянських громадян працювати у неділю, яка вважалась робочим днем тижня. За відмову
працювати у цей день карали штрафом, який дорівнював п’ятьом трудодням [18, арк. 82].
Водночас, у ряді місць працівники міліції проводили незаконні обшуки квартир віруючих, перешкоджали
відправленню релігійних обрядів. Мали місце випадки безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності
віруючих, які не вчиняли будь-яких заборонених законом дій, застосування до них постанов законодавства про
боротьбу з особами, що ухиляються від суспільно-корисної праці.
Проводилась робота і щодо зменшення кількості служителів культу. Цей вектор державної політики мав
різні вияви, зумовлені рівнем «співпраці» з СРСР і відданістю лідерів релігійних організацій радянській ідеології. Ті
священики, які публічно висловлювали своє незадоволення владою ідентифікувались як її вороги. До цієї когорти
належали передусім римо-католицькі служителі культу, протестантські пастори, а згодом (коли вже держава не
потребувала активної підтримки Православної церкви) і православне духовенство.
У боротьбі з духовенством вдало використовувався також економічний чинник. Священнослужителі
змушені були сплачувати податки на рівні з підприємцями. Згідно статті 19 указу Президії Верховної Ради СРСР від
30 квітня 1943 року «Про прибутковий податок з населення» служителі релігійних культів прирівнювались до
некооперативних кустарів. Окрім того, до відповідних установ надходили численні скарги про те, що фінансові
органи області обкладають прибутковим податком не лише служителів культу і членів виконавчого органу
релігійних громад, а також членів двадцятки.
Активізувалась антирелігійна робота і через засоби масової інформації. Нерідко місцева преса публікувала
«викривальні» статті про поведінку тих, хто «ухиляється від суспільно-корисної праці, веде антигромадський,
паразитичний спосіб життя, живе за принципом поменше державі, побільше собі». До такої категорії людей,
наприклад, був зарахований пресвітер п’ятидесятників В. Шевчук. На судовому засіданні у Вербському будинку
культури, 29 вересня 1961 року було доведено вину підсудного, і винесено вирок – 5 років ув’язнення з виселенням
[21, с. 4].
Складність у функціонування християнських конфесій вносив також той факт, що представники влади усіх
рівнів перешкоджали віруючим та духовенству зокрема, здійснювати християнські таїнства і обряди. Служителям
культу заборонялось організовувати святкування престольних свят, проводити літургію та будь-які відправи під
відкритим небом, здійснювати багатолюдні зібрання з метою проведення хрещення чи з іншим наміром релігійного
характеру. Зокрема не дозволялось духівникам супроводжувати покійника з хресною ходою та відспівувати
померлого на кладовищі, запрошувати священників для соборного богослужіння у храмові свята, дзвонити у
церковні дзвони.
У зв’язку з необхідністю витіснення релігійних обрядів впроваджувались, як альтернатива, нові радянські
обряди. Зокрема, згідно рішенню ЦК КПУ від 25 липня 1963 року «Про досвід деяких партійних організацій щодо
впровадження у побут сучасних громадських обрядів і нових звичаїв» в області та районах створювались комісії по
впровадженню нових радянських обрядів, до складу яких входили депутати обласної та місцевих рад, керівники
державних установ, представники партійних та комсомольських організацій, а також сільського виробництва.
Утім, заборона виконання того чи іншого релігійного обряду не могла гарантувати, і не гарантувала
цілковитої відмови від нього. Із звітів уповноважених видно, що релігійна обрядовість у Рівненській області
протягом аналізованого нами періоду (попри загальне щорічне зменшення), лишалась достатньо високою, а в
окремих районах (Гощанському, Рівненському, Костопільському, Острозькому, Дубнівському, Здолбунівському та
Рокитнівському) не лише не знижувалась, а навпаки зростала. Особливо це стосувалось таїнства хрещення,
здійснення якого щорічно збільшувалось [11, арк. 30].
Передбачалось обмеження релігійного впливу на населення і через заборону організовувати паломництво
до «святих місць». Керуючись новими постановами, Рада у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР розіслала усім
уповноваженим Ради лист, що стосувався паломництва, зокрема конкретних запланованих заходів щодо ліквідації
«святих місць» краю. На території Рівненської області осередки паломництва знаходились у Дубнівському районі (с.
Онишковці), Здолбунівському районі (с. Гульча) та Острозькому районі (с. Вілія). Усі вони, згідно відповідних
рішень, підлягали знищенню.
Виконуючи постанову ЦК КПУ, до атеїстичної пропаганди все більше почали залучатись вчителі,
агрономи, інженери, викладачі ВНЗ. Наприклад, серед сільського населення Рівненського району атеїстична робота

Наука, освіта, суспільство очима молодих

285

проводилась науково-атеїстичною секцією, до складу якої входили близько 100 лекторів. З метою підготовки кадрів
атеїстів, при міських будинках політичної освіти функціонували школи агітаторів-атеїстів, відкривались факультети
наукового атеїзму, збільшувалась кількість гуртків та семінарів з питань атеїзму в системі політичної освіти. Влада
навіть вдавалась до того, що змушувала духовенство відвідувати антирелігійні лекції. Однак, позбавлення
християнських конфесій права на свободу совісті, релігії та обмеження їхньої діяльності, породили численні
протести серед віруючих та духовенства Рівненського краю. Приміром, за І півріччя 1967 року лише на адресу
уповноваженого Радою у справах релігії при Раді Міністрів СРСР у Рівненській області від віруючих громадян
надійшло 76 скарг і заяв, переважно з приводу відновлення реєстрації релігійних громад – 34 заяви (2- від
православних, 1 – від римо-католиків, 13 – від ЄХБ). Найбільше заяв у цей період надходило з Рокитнівського
району [24, арк. 77].
Отже, антирелігійна політика, яка особливо посилилась у кінці 50-х на початку 60-х років ХХ століття,
призвела до кардинальних змін у релігійній мережі Рівненщини. Становище християнських конфесій ставало дедалі
складнішим, що виявлялось у обмеженні, а часто і позбавленні можливості нормального функціонування релігійних
громад і забезпеченні релігійних потреб віруючих. У результаті, потужна атеїстична пропаганда та застосування
низки методів боротьби з релігією, призвели до занепаду релігійного життя краю.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
В 1921-1939 рр.
Полюхович М.А., магістрантка
Науковий керівник: Плюта Н.В., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Перша світова війна призвела до радикальних змін в політичному житті Великобританії. Одним з
глобальних наслідків конфлікту стало падіння впливу ліберальної партії як серйозної політичної сили. До війни
ліберали були однією з двох партій, які могли реально претендувати на владу в країні. З 1906 по 1915 р. при владі
перебував ліберальний уряд, підтримуваний «прогресивним альянсом» лібералів з лейбористами і ірландськими
націоналістами. Але після 1915 р. ліберали вже ніколи не формували самостійного уряду, а після виборів 1922 р.
лейбористи відтіснили їх з позиції другої партії за кількістю місць в парламенті. Втрата впливу лібералами тривала
до 1924 р., коли вони втретє зайняли третє місце в парламенті, на цей раз з відставанням в 111 місць. Після цього
розгрому ліберальна партія безповоротно втратила свою першорядну роль в британській політиці.
У період між двома світовими війнами роль і місце Великобританії в світовій політиці помітно змінилися.
Правлячим колам доводилося визнати втрату нею колись лідируючих позицій в світі і шукати адекватні відповіді
серйозним внутрішньо- і зовнішньополітичних викликів сучасності, таким як зростання впливу соціалістичних ідей
всередині країни і агресивні устремління фашистських держав поза нею. Аналіз факторів, які впливали на
формування зовнішньополітичного курсу Великобританії, від якого дуже часто залежала загальна міжнародна
ситуація в міжвоєнний період, представляється важливим завданням в осмисленні накопиченого людством
історичного досвіду, перш за все політичного та соціального досвіду XX століття. У нашій країні і за кордоном часто
подібний аналіз здійснювався без урахування соціально-політичної ситуації, розробка проблем, пов'язаних з
передісторією другої світової війни, в їх числі проблем передвоєнної політики Великобританії, довгий час несла на
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собі сліди ідеологічної та соціально-конфронтаційної кон'юнктури. Мабуть, єдиним епізодом, в освітленні і оцінках
якого сходиться більшість дослідників, є історія британської політики умиротворення. При цьому найчастіше поза
історичним аналізом залишаються рушійні сили цієї політики, мотивація політичної лінії її ініціаторів і провідників.
Оцінки, найчастіше негативні, даються з урахуванням ретроспективи, коли мається на увазі кінцевий провал
політики умиротворення.
Криза у взаєминах між лібералами і консерваторами намітилась в 1922 р., в результаті чого позиції
коаліційного уряду і його керівника помітно ослабли. Причиною цього був ряд обставин, серед яких істотне
значення мали прорахунки Ллойд Джорджа в рішенні як окремих внутрішніх, так і деяких зовнішніх проблем, що
стояли перед країною на початку третього десятиліття XX ст.
Ллойд Джорджу після закінчення Англо-ірландської війни в грудні 1921 р. довелося визнати утворення
Ірландської Вільної Держави, яка отримала статус домініону. Дане рішення, що означало, що дезінтеграційні процеси
торкнулися і Сполученого Королівства, викликало в партії торі чимало критики на адресу прем'єр-міністра, а англійські
газети стали пророкувати швидку відставку Ллойд Джорджа. До його прорахунків праві консерватори відносили
нездатність утримати Афганістан та Іран в орбіті британського впливу і домогтися успіху в ході інтервенції проти
Радянської Росії. До кінця літа 1922 р. все більше консерваторів - заступників міністрів в уряді Ллойд Джорджа - стали
виступати проти збереження коаліції з лібералами, а до вересня подібні погляди поширилися і серед частини
парламентаріїв від партії торі. Все це ознаменувало початок політичної кризи, яка незабаром призвела до розвалу союзу
консерваторів і лібералів [1, с. 75].
Критика на адресу кабінету міністрів ще більше посилилася, коли восени 1922 р. політика Ллойд
Джорджа на Близькому Сході ледь не привела країну до військового зіткнення з Туреччиною. Після поразки
Османської імперії в Першій світовій війні і укладення нею і країнами Антанти 30 жовтня 1918 р. Мудросського
перемир'я англійські, французькі та італійські військові частини зайняли на початку листопада 1918 р.
Константинополь і поставили під свій контроль чорноморські протоки (Босфор і Дарданелли).
До 1921 р. Союзні війська підпорядкували і прилеглі до проток території як в Європі, так і в Азії. Під час
Греко-турецької війни (1919-1922) британський прем'єр-міністр, прагнучи зберегти вигідні стратегічні позиції в
регіоні і не допустити посилення національно-визвольного руху в Туреччині, очолюваних Мустафою Кемалем
(Ататюрком), незмінно підтримував Грецію. Однак до середини 1922 р. війська М. Кемаля повністю розгромили
грецькі частини і в вересні цього року впритул наблизилися до узбережжя Дарданелл. [3, с. 75].
В районі Чанак (Чанакалле) в південно-західній частині протоки турецькі військові підрозділи вийшли на
рубіж, який захищали нечисленні британські збройні сили (загальне командування ними здійснював генерал Ч.
Гарінгтон), а також французькі та італійські частини, які в середині вересня 1922 р. покинули цей район.
Сполучене Королівство, втративши союзників в цій частині світу, виявилося фактично на межі війни з
Туреччиною. У подібній обстановці британський уряд прийняв 15 вересня 1922 р. рішення силою зброї не допустити
приєднання протоки до Туреччини. В цей же день Ллойд Джордж і Черчілль (військовий міністр) звернулися за
підтримкою до домініонів і деяких Балканських країн. Однак тільки Нова Зеландія і Ньюфаундленд готові були
надати військову допомогу Британії. Канада і Південна Африка відмовилися воювати через Дарданелл. У самому
англійському суспільстві настрої були на користь миру. У Великобританії, що повністю не оправилася від наслідків
Першої світової війни, добре пам'ятали кровопролитні бої 1915 р. з турками в районі Галліполі.
Незважаючи на ці обставини, кабінет Ллойд Джорджа 29 вересня 1922 р. направив генералу Гарінгтону
розпорядження пред'явити Туреччині ультиматум з вимогою відвести її війська від протоки . [4, с. 120].
Визначальну роль в Англії між 1921 і 1940 р. грав союз правлячої еліти, пов'язаної з Казначейством,
Банком Англії, Сіті, що спирається на зростаючий середній клас, чий добробут залежав від особистих заощаджень і
від приватного сектора, що розширювався. У суспільно-політичному плані цей союз спирався на коаліцію
консерваторів і лібералів і неминуче захищав принципи вільного підприємництва і обмеженого втручання держави в
економіку від загрози соціалізму всередині країни і більшовизму ззовні. В його інтересах було уникати
неортодоксальної фінансової політики, яку пов'язували зазвичай з Д. Ллойд Джорджем, О. Мослі і Дж. М. Кейнсом, і
сприяти створенню міжнародної ліберальної системи торгівлі і платежів, в якій фунт стерлінгів став би основною
валютою. У 1925 р. ці цілі були частково досягнуті, коли канцлер Казначейства У. Черчілль повернув
Великобританію до золотого стандарту довоєнного рівня. Цей захід вітався тоді більшістю підприємців, які після
1918 р., вважали неминучим нелегкий вибір між державним регулюванням і зростаючим впливом тред-юніонів,
подорожчанням праці і кредитів. [2, с. 186].
Втрата заморських ринків і зростання безробіття, тим не менш, серйозно ускладнювали ситуацію, а після
1929 р. дефляція в країні погіршилася світовою економічною кризою. Фінансова криза 1931 р. змусила остаточно
відмовитися від золотого стандарту і звернутися до ліберальної стратегії: плаваючого курсу, протекціонізму,
імперських преференцій - як англійської відповіді викликам світової кризи. Ці заходи доповнювалися державною
підтримкою застарілих і відсталих галузей економіки: вугільної, текстильної, залізної і сталеливарної. Істеблішмент
Сіті-Банк-Казначейство отримав підтримку підприємців, стурбованих захистом внутрішнього і заморських ринків.
Для цього потрібно відмовитися від політики фрі-тред. Імперські преференції гарантували експорт в Англію і країнборжників, таких як Австралія, Індія, Канада, а ті, в свою чергу, отримували кошти для обслуговування своїх боргів.
Введення тарифів допомагало зберегти платіжний баланс і, отже, обмінний курс, привабливий для іноземних
вкладників. Заходи, вжиті в 1931-1932 рр., представляли собою модифікацію ліберальної системи, а не відмову від
неї. Інтервенціоністська стратегія виходу з кризи і оздоровлення економіки, яка передбачала збільшення соціальних
витрат заради пожвавлення внутрішнього ринку, була відкинута через острах інфляції, порушення торгового балансу
і зростання податків. Протягом передвоєнного десятиліття всі британські уряди намагалися сприяти «відкриттю»
світової економіки, зняття бар'єрів на шляху товарів і капіталів, бар'єрів, які споруджували інші країни в боротьбі за
свої ринки і валюти. Ліберальна капіталістична держава потребувала оздоровлення, заснованому на експорті.
Відкрита світова економіка повинна була сприяти цьому, її недоліки, пов'язані з ринковою стихією, намагалися
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подолати за рахунок картелювання. Іншого шляху до процвітання не видно було, його підтримував і середній клас, і
правляча еліта. Умиротворення визначалося, таким чином, політико-економічними пріоритетами англійських урядів.
[5].
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КУЛЬТ ОСОБИ СТАЛІНА В РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 1920-1930-Х РР.
Cергійчук С., здобувач вищої освіти
Михальчук Р. Ю., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Популярним напрямком дослідження сучасної історичної науки є науковий аналіз радянського суспільства
1920-1930-х рр. Аналіз політичних, економічних, соціокультурних складових радянської системи, оцінки
«сталінського» Радянського Союзу в XX ст. є важливою складовою у вивчення історії XX ст. Об'єктивний аналіз
історичного досвіду СРСР 20-30-х рр. минулого століття набуває не лише академічного, але й
загальногромадянського значення.
Дослідники сталінізму займалися комплексом питань. Одними з них було вивчення генезису сталінізму, його
складових компонентів, місця і ролі в радянській історії. Незважаючи на те, що наукова література про Сталіна
включає багато досліджень, однак питання культу особи має певні дискусійні питання, що актуалізує подальші
дослідження.
Наприклад, сталінізм, як система асоціюється з певним політичним режимом та суспільно-економічною
системою, називався ідеологами режиму та політичними лідерами того часу соціалізмом. Але і в той час в
радянському суспільстві трактування розуміння соціалізму мало різний зміст. До цього часу до кінця невивченим
залишається період 1920-х – 53-х років XX ст. розвитку Радянської держави. Цей період характеризувався появою
культу особи Сталіна, який неоднозначно оцінюють різні історики.
Актуальність роботи полягає в тому, що особистість І.В. Сталіна при житті та після смерті викликала не тільки
інтерес, але й суперечливе ставлення в суспільстві та науці. Незважаючи на те, що епоха існування соціалізму в
СРСР залишилися в минулому, інтерес до «головного архітектора» побудови соціалізму, який тривалий час керував
СРСР на сьогодні не зникає. Популярність цієї особи стабільно висока в Росії.
Аналіз особи Й.Сталіна, як керівника найбільшої соціалістичної держави, ґрунтуються на його тоталітарній
політиці у сферах суспільно-політичного життя. Додаткові оцінки його правління з’явилися після проведення ХХ
з'їзду КПРС. Вже до середини 30-х рр. XX ст. радянськими письменниками, діячами культури «при спрямовуючої
ролі ВКП (б)» був сформований міф, що в суспільній свідомості формував образ Й.Сталіна, як «Отця народів»,
«Вчителя», «Генія всіх часів», найбільшого керівника великого Радянського Союзу [3, с. 98].
Формування комплексів суспільної свідомості, відповідних міфу про Сталіна, а також їх перетворення на
звичайні схеми мислення чекає системних досліджень.
У сучасній Росії великий вплив на формування думки про Й.Сталіна та оцінки його епохи мають значення
засоби масової інформації, які формулюють проблеми, визначають уявлення та нав'язують аудиторії певне бачення
соціального світу. Такий вплив засобів масової інформації на свідомість було помітно вже в 20-ті – 30-і рр. ХХ ст. В
даний час цей процес посилився в результаті масового використання телевізійних та інших сучасних інформаційних
технологій.
Формуванню і розвитку міфу про Й.Сталіна сприяло також переселення селян у міста і нова для них робота на
будівництві і виробництві [3, с. 99]. Свідомість колишніх селян під впливом державної пропаганди засвоювала
архетип батька як основи їхнього колишнього селянсько-патріархального життя. Цей архетип ефективно
використовувався Й.Сталіним та його оточенням: він проектувався на міфічний образ вождя з відповідними
масовими проявами відданості, любові, поклоніння, захоплення і т.п.
Успішне використання міфу про Сталіна в суспільній свідомості періоду правління «вождя народів» багато в
чому підкріплювалися цілеспрямованим руйнуванням в радянському суспільстві релігійних уявлень і вірувань,
розпочатим ще в період революції 1917 р. Культ особистості багато в чому був породжений забороною релігії.
Зречення від віри порушило рівновагу розуму і несвідомого в соціумі, дозволивши несвідомому проявляти руйнівні
асоціальні інстинкти поведінки індивідів. Несвідоме не регулювалося і не могло в силу своєї природи регулюватися
нормами культури, моралі, моральності та іншими загальноприйнятими соціальними інститутами [3, с. 101]. У
результаті в суспільній свідомості місце релігійної віри, норм традиційної моралі і моральності стали займати культи
керівників держави: спочатку В.Леніна, потім порівняно недовго Л.Троцького, а потім – Й.Сталіна. До речі,
зруйнована більшовиками Російська православна церква після звернення до неї Й.Сталіна в роки Другої світової
війни підтримала радянську владу, стала з нею активно співпрацювати. Російська православна церква фактично
підтвердила міф про «божественність» влади Сталіна, що також сприяло культу його особистості [1, с. 303].
До 1929-1930 рр. Й.Сталін не мав визначального впливу на внутрішньополітичні процеси держави. Можна
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стверджувати, що не він створив тоталітарну систему, а тодішній системі потрібна була така людина, як Й.Сталін.
Цілком можливо, що таку ж саму політику проводив би й інший представник з Політбюро. Практично всі
більшовицькі керівники проявили себе в роки громадянської війни як диктатори. Але в 1929 р. в партійнодержавному керівництві у Й.Сталіна не залишилося суперників. Багато істориків відзначають, що риси його важкого
характеру негативно почали позначатися на житті суспільства. Це була злопам'ятна та мстива людина, амбіції якого
не відповідали його інтелекту, тому він не вмів вести дискусії, слухати опонентів. Ні оратором, ні публіцистом, що в
більшовицькій партії цінувалося, – Й.Сталін не був. Однак книги, виступи та статті Й.Сталіна виходили в країні
величезними тиражами [4, с. 212].
Більшість дослідників погоджуються з думкою, що на початку 1930-х XX ст. влада Й.Сталіна ще не була
беззаперечною [4, с. 212]. Тодішній генеральний секретар ЦК ВКП(б) був одним з кількох легітимних лідерів партії
(«вождів») – «вождя Комінтерну» Г.Зінов’єва, «вождя Червоної армії» Л.Троцького, «вождя ленінградських
більшовиків» С.Кірова і т. д. Реальним вождем країни Сталін став в результаті ним організованої «революції зверху»
– колективізації сільського господарства СРСР в 1929-1931 роках з одначасною ліквідацією Непу і початком першої
п’ятирічки соціалістичної індустріалізації» [4, с. 212]. Вже в 1933 році він уперше був зведений у ранг класика
марксизму-ленінізму в загальнопартійному документі «Тридцять років більшовицької партії (1903–1933 рр.)». У
1938 році, після святкування 20-річного ювілею Жовтневої революції, більшовицький агітпроп розгорнув активну
пропагандистську діяльність у напрямку розвитку сталініани, відсунувши у тінь ленініану. На той час Й.Сталін зумів
зайняти найпочесніше місце серед небагаточисельного більшовицького «іконостасу» вождів [4, с. 212].
Однією з кульмінаційних точок кампанії звеличення «вождя» стала публікація у 1938 р. «Історії Всесоюзної
Комуністичної партії (більшовиків)» Й.Сталіна, відомої як «Короткий курс» [3, с. 101]. Вивчення змісту книги стало
обов’язком не тільки кожного більшовика, але й громадянина СРСР. Сталінська «Історія ВКП(б)» популяризувалася
через засоби масової інформації, входила в навчальну програму всіх без винятку навчальних закладів країни,
детально конспектувалася слухачами різних курсів – від підготовки робітників масових професій до керівників
різного рівня парткомітетів. Головна мета такого масштабного і тривалого заходу, насамперед, полягала у
популяризації міфологеми про історичну роль більшовицької партії в боротьбі за «світле комуністичне майбутнє»
трудового народу під «мудрим керівництвом Вождя всіх часів і народів – Й.Сталіна» [3, с. 102]. За майже
чвертьстолітній період масованої пропаганди більшовицький агітпроп у суспільній свідомості зумів витворити
стійкий позитивний стереотип образу «Глави Партії і Батька народу», сповненого постійною турботою про
благополуччя всіх [1, с. 342].
Окрім тиражування науково-популярних праць Й.Сталіна, виступів на різних партійно-державних форумах,
іншим важливим способом сакралізації його постаті як політичного символу більшовицької політичної системи
можна вважати промови учасників партійно-політичних заходів, присвячених відзначенню конкретних дат, зокрема,
60-річного і 70-річного ювілеїв Й.Сталіна, річниць Жовтневої революції, проведенню чергових партійних з’їздів,
конференцій чи пленумів тощо [4, с. 213].
Особливо виразно масштабність ідологізації постаті Й.Сталіна прослідковується у виступах вищих
більшовицько-радянських чиновників під час святкування 70-річного ювілею в 1949 році. Зокрема, промова Л.Берії з
славослів’ям на честь партійного лідера [5]. Показово, що особа Й.Сталіна розглядається в контексті світового
лідерства: «після Леніна в світі не було і немає імені настільки близького серцям мільйонів трудящих», його ім’я
«стоїть в ряду найвеличніших геніїв людства – Маркса, Енгельса і Леніна». Особливий акцент виступаючий ставить
на «величі і багатогранності діяльності т. Сталіна», квінтесенцією якої стала «побудова нового соціалістичного
суспільства» [4, с. 213].
Апогеєм звеличення «генія сучасності, великого вождя і вчителя Йосипа Весаріоновича» стало означення
періоду його правління «сталінською епохою». Риторика виступів інших учасників цього зібрання нічим не
відрізнялася – кожен намагався продемонструвати відданість Вождю, у тіні монументальності якого він мав честь
перебувати.
Слід наголосити, що незважаючи на репресії, а, можливо навіть за допомогою репресій, Й.Сталін зміг
виступити в якості захисника народу, охоронцем від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Таким чином відбувалася
ліквідація всього, що могло зашкодити йому у посиленні власної влади. Й.Сталін до кінця свого життя (березень
1953 р.) очолював радянську державу. За ці роки ідеологічні служби СРСР сформували ідеологію культу його
особистості і впровадили його в суспільну свідомість [1, с. 310].
Після смерті Й.Сталіна і ХХ з'їзду КПРС буде прийнята Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи і
його наслідків» [5]. Документ вказував на причини виникнення культу особи. У ній політика Й.Сталіна визначалася
як хибна, і деяких моментах – злочинна. Причини виникнення культу пояснювалися ворожим капіталістичним
оточенням, гострою класовою боротьбою, негативними рисами характеру та особистісними даними самого
Й.Сталіна. Таким чином, особа Й.Сталіна відділялася від системи, яка породила культ особи [5].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що Йосип Сталін – одна з найвідоміших особистостей XX
століття. Його діяльність викликає певні дискусії, а оцінка його в Західному світі та сучасній Росії – досить різна та
полярна. Слід наголосити на негативній тенденції багатьох російських істориків зображувати Й.Сталіна в
позитивному ключі.
Зусиллями радянської пропаганди, особистість Й.Сталіна стала однією з найбільш міфологізованих, через що
він став «великим вождем і вчителем». До революції Й.Сталін входив у марксистську партію, а після неї, він –
керівник держави політичний діяч. Напрями його внутрішньої та зовнішньої політики, швидше за все,
зумовлювалися його імперськими амбіціями.
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ОСВІТА ЯК ПОЛЕ БОЮ: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ШКОЛА У ПРОТИСТОЯННІ
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ (1944-1953 РР.)
Старжець В. І., здобувач ступеня PhD
Давидюк Р. П., доктор історичних наук, доцент.
Рівненський державний гуманітарний університет
В умовах розбудови модерної Української держави, будівництва демократичного суспільства, ускладненого
процесами трансформації національної історичної пам’яті та війною на сході країни, значно зріс інтерес до вивчення
різних аспектів національно-визвольної боротьби українців в минулому. Водночас, недостатньо вивченими, але
актуальними в сучасних умовах, залишаються питання агітаційно-пропагандистської боротьби у західних областях
УРСР повоєнного періоду. Особливо важливим в цьому плані є висвітлення місця західноукраїнської школи у
ідеологічному протистоянні українського підпілля та радянської влади.
У планах радянської влади освіті відводилась пріоритетна роль. Адже через шкільну мережу, систему
професійно-виробничої та вищої освіти суспільству насаджувались потрібні комуністичній владі ідеали.
Сталінський режим прагнув якнайшвидше здійснити соціалістичні перетворення (індустріалізацію, колективізацію,
культурну революцію) та створити необхідні умови для остаточної інтеграції західноукраїнського регіону до складу
СРСР [1, с. 340].
Відновлення освітньої системи як і процес радянізації проходили в умовах безкомпромісної боротьби між
комуністичним режимом з однієї сторони та українськими національними силами, які представляла ОУН з іншої.
Ідеологія у СРСР стала свого роду конструкцією на якій трималося все суспільне життя [9, с. 4]. А через науковоосвітні установи та заклади культури держава впливала на маси, формуючи їх свідомість та поширюючи свою
систему цінностей. У цьому протистоянні на інтелігенцію загалом а особливо на вчительство, з огляду на його місце
і роль в житті суспільства, звертали особливу увагу як радянська влада так і сили українського опору [10, с. 174].
Так звана «боротьба за уми» у західноукраїнському суспільстві розпочалась відразу після звільнення цих
території, а з перемогою СРСР у війні з Німеччиною всі сили були кинуті на тотальну ідеологічну радянізацію краю.
Повсякденним елементом українського народу став контроль держави за всіма сферами людського життя. Держава
прагнула формувати думки населення, уявлення про світ, лояльність до себе, слухняність та відданість існуючому
режиму [3, с. 3]. Постанова «Про недоліки в політичній роботі в західних областях України» за 1944 р., відмічаючи
певні успіхи в ідеологічній роботі, зобов’язувала активніше поширювати усну, письмову та наглядну комуністичну
агітацію серед широких мас населення. Говорилось, що «молодь і інтелігенція сіл знаходилась і знаходиться під
впливом активних націоналістичних елементів і це безумовно показує що пропаганда політики радянської влади
ведеться недостатньо…» [4, арк. 52].
Крім Обласних відділів народної освіти при Обкомах КП(б)У діяли відділи або сектори шкіл, які в основному
займались ідеологічною стороною навчального процесу, надавали матеріальну та методичну допомогу освітнім
закладам, мали відповідні плани роботи [5, арк. 1-2]. Таким чином освітня система УРСР перебувала під подвійним
контролем уряду та партії. Більшовицькі функціонери зазначали, що вчителі займають в суспільстві велике і почесне
місце та виконують поставлені комуністичною партією завдання: «формують світогляд майбутнього будівника
комуністичного суспільства» [6, арк. 2]. З огляду на це основним завданням радянської школи було виховання
підростаючого покоління в дусі глибокої відданості комуністичним ідеалам, партії, любові до «батька Сталіна»,
«великого російського народу» та ненависті до класових ворогів, особливо «українських буржуазних націоналістів».
А кожен вчитель повинен був розуміти, що він перш за все є працівником ідеологічного фронту, бо виконує
завдання партії по вихованню молоді.
Відзначаючи, що в школах західноукраїнського регіону робота часто знаходиться на низькому ідейнополітичному рівні, влада величезне значення надавала ідейному вихованню «корисних партії» людей, встановлювала
контроль за педагогічними кадрами [13, арк. 19]. Для західноукраїнського освітнього простору характерним було
явище перевірки та фільтрування педагогічних кадрів. Практикувались міністерські перевірки по ідеологічнополітичної роботі освітніх установ, створювались спеціальні комісії до яких крім партійних діячів входили і
представники каральних структур. За результатами однієї з таких перевірок впродовж 1949/50 н. р. із 46 822 вчителів
західних областей УРСР підлягало заміні 1 529, у тому числі за зв'язки з ОУН – 617, «зкомпроментованих» – 141,
«куркулів» – 59, за релігійні мотиви – 84, за іншу діяльність – 628 [10, с. 177].
Таким чином, заходи радянської влади спрямовувались на забезпечення всеохоплюючого ідеологічного
контролю за всією освітньою системою та її учасниками – вчителями та учнями.
Українське націоналістичне підпілля зі своєї сторони визначало ідеологічний та освітній простір важливою
складовою у протистоянні, адже вплив на молодь у значній мірі забезпечував контроль над усім суспільством.
Повстанці продовжували вести боротьбу задля реалізації стратегічної мети – повалення радянської влади в Україні
шляхом «національної революції та побудови держави на засадах демократії і соціальної справедливості»,
визначених ще ІІІ Надзвичайним великим збором ОУН у серпні 1943 р. [2, с. 173]. Головною метою боротьби
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національних сил було утворення Української самостійної соборної держави (УССД): «тільки власна національна
суверенна держава є єдиною умовою і опорою нормального життя і розвитку нації, її культури, матеріального і
духовного стану» [8, арк. 1-2]. Провід ОУН відмічав, що організація є лише авангардом боротьби, а досягнення
національної мети можливе лише з підтримки народу, чим більш свідоме, морально здорове та освічене буде
суспільство тим коротший буде шлях до свободи [7, арк. 82-83]. Тому проблематика ідеологічного впливу на
систему освіти та перш за все на шкільне юнацтво займала пріоритетну роль у всій ідеологічно-пропагандистській
роботі ОУН.
Систематичну роботу з молоддю ОУН проводила з часу свого заснування в 1929 р. Цій роботі завжди
приділялася значна увага, адже провідники розуміли, що без молодого поповнення організація рано чи пізно
припинить своє існування. У реалізації цих планів важливе місце займали навчально-виховні та культосвітні
установи, перш за все школа. В якій відбувається становлення майбутнього громадянина. У роботі серед учнівської
молоді та освітян ОУН рекомендувала своїм низовим організаціям: давати вчителям настанови щоб навчали дітей у
національному дусі; відвідувати школи, проводити уроки української історії. Розповідаючи про боротьбу УПА,
наводити приклади допомоги повстанцям з боку дітей, а також вивчати та співати революційних пісень; агітувати
щоб учні не вступали до піонерської й комсомольської організацій; викривати злочини більшовиків [12, арк. 72].
Українські повстанці намагалися контролювати західноукраїнський освітній простір та тримати під
контролем шкільне життя, розуміючи, що в школі і під впливом вчителів формується особистість та світогляд учнів.
Перед Проводом ОУН стояло завдання забезпечити собі повну підтримку в молодіжному середовищі. Не допускати
масового включення молоді в радянську систему, ізолювати від впливів пропаганди, звідси клич – «Рятуйте дух і
здоров’я української нації! Рятуймо наше майбутнє!» [11, арк. 14]. Документи засвідчують, що агітаційна та
пропагандистська діяльність ОУН спочатку отримувала розуміння та підтримку серед місцевої молоді. Довгий час,
особливо по селах, представники радянської влади не могли утворити мережі піонерських та комсомольських
організацій, а вчителі усіляко намагалися уникати політичної складової на уроках у школі.
Таким чином, комуністична влада спрямовувала величезні ресурси на ідеологічне виховання місцевого
населення у прорадянському дусі. Західноукраїнська школа потрапила під пильний ідеологічний контроль
радянської пропагандистської системи, зважаючи на її величезну роль у становленні свідомості молоді та впливу на
суспільство загалом. Організація українських націоналістів зі своєї сторони також розгорнула активну агітаційноосвітню та пропагандистську діяльність, українські національні сили всіляко протистояли радянському режимові,
намагалися розвінчувати комуністичні ідеї, захищати і плекати українські національні цінності серед широких
верств населення та перш за все серед молоді як основи та рушійної сили народу.
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МІЖКОФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ
Тарарук Д. П. здобувач вищої освіти
Шеретюк В. М., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
На сучасному етапі розвитку демократичної України питання захисту свободи совісті і
віросповідання в контексті міжконфесійних відносин все частіше привертають до себе увагу. Виходячи з того, що в
Україні релігійні процеси постійно розвиваються, набувають нових форм, то й щоразу глибше переплітаються з
політичною, економічною, соціальною ситуацією в Україні. Незважаючи на це, в сучасних умовах активізації
релігійних процесів в Україні різні фактори спричиняють міжрелігійні та міжконфесійні протиріччя. Тому питання
правового врегулювання релігійних взаємовідносин є доволі актуальним, оскільки релігійні процеси відіграють
значну роль у формуванні соціальних інститутів у державі, впливають на відносини між державами на міжнародній
арені, віддзеркалюють рівень дотримання прав і свобод людини та громадянина [4, с. 273].
Релігійне життя нинішньої України – це складна система взаємин, взаємодії та взаємовпливів
організаційно-структурних релігійних суб’єктів (церков, релігійних організацій, релігійних громад), яке виражається
в:
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1. Відношеннях між суб’єктом релігійної діяльності та державою;
2. Відношеннях між різними релігійними суб’єктами (міжрелігійні та міжконфесійні відносини);
3. Відношеннями всередині релігійного суб’єкта (внутрішньо конфесійні відносини).
Досить часто дані відносини перетворюються на міжконфесійне або міжрелігійне протистояння, що в
більшості випадків викликає значний резонанс в державі. Історично в Україні склалася досить складна релігійна
ситуація, яка є базою для міжконфесійних конфліктів.
Міжконфесійний конфлікт – це різновид релігійних конфліктів, деструктивні форми зіткнення
різноконфесійних суб’єктів у намірах реалізувати власні інтереси, уявлення та цінності, зберегти або
перерозподілити владу, майно, ресурси, статуси, привілеї та ін., захистити власну ідентичність [4, с. 274].
За радянських часів церква була відокремлена від держави, проте держава постійно втручалася у внутрішні
справи Церкви, обмежувала простір її канонічної діяльності, а самій церкві відводилося маргінальне становище в
суспільстві. Модель державно-церковних відносин в Україні за умов її незалежності є принципово відмінною,
оскільки держава і Церква визначаються як рівноправні суб´єкти державно-церковних відносин; вони діють у межах
своєї компетенції, взаємно підтримуючи одна одну. При цьому релігійні організації діють у правовому полі держави,
яка старається не втручатися в їх внутрішні справи.
Причини, через які виникають міжконфесійні конфлікти, є різними. Серед останніх можна назвати такі:
втручання одних релігійних організацій в діяльність інших, зокрема критичні висловлювання Української
Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) щодо інших конфесій і церков та її шовіністична
позиція; намагання УПЦ МП захопити своїм впливом масову свідомість, ЗМІ та лобіювання цією інституцією
власних інтересів в органах влади; нетолерантність у суспільстві і серед віруючих та протистояння по відношенню
до Української Православної Церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і інших релігійних конфесій; боротьба за
майно між православними і католиками; відмінне тлумачення Святого Письма різними віросповіданнями і церквами
та низький рівень християнської свідомості й звичайна необізнаність зі Святим Письмом; відсутність чіткої
об'єктивної громадської думки і позиції суспільства щодо міжцерковних протистоянь; обмежені знання громадян
щодо конфесійних відмінностей; фанатизм віруючих тощо [5, с. 140].
Христос сказав: «Ідіть і навчайте всі народи…» (Мф. 18, 16). Якщо би з початку 1990-их років, коли у всіх
людей був так званий духовний голод після сімдесятирічного атеїзму, Українська держава більш активно допомагала
би Церкві створювати і популяризувати духовні школи, залучати дорослих людей, а особливо молодь до духовних
занять з вивчення Біблії, до глибинного пізнання справжньої історії України, організації духовних і національнопатріотичних зібрань, тощо, тобто будувати внутрішній духовний, а не зовнішній кам’яний храм, то ситуація в
Україні сьогодні була би зовсім іншою. До прикладу, тогочасний молодий і середній вік людей із додаванням цих
пройдених 25 років, у яких був би справжній духовно-патріотичний світогляд, з чистими думками і почуттями, тепер
активно входив би і перебував у владних, церковних, бізнесових, політичних, силових, масмедійних та інших
впливових структурах, активно впливаючи на всі сфери життя українського народу. На наше глибоке переконання
боротьба за щасливу майбутню долю України – це боротьба за виховання духовних і патріотичних думок і почуттів
у наших дітей і молоді [5, с. 140-141].
Від початку років Незалежності України була знищена у паспорті графа «національність», а це негативно
позначилося й на свідомості громадянина України. І сьогодні активний вплив Церкви на владу і життя людей в
Україні відбувається через постійну клопітку і терпеливу працю засівання в душах дітей і молоді чистих зерен віри,
духовної культури, любові до власної нації і народу через славні і скорботні сторінки нашої історії. Пожинати плоди
цих зерен можна буде вже пізніше, коли ці діти і молодь будуть активно входити у владні структури. І дуже сумно
буває спостерігати за тим, що часто свої ж українці навчаються принижувати і грабувати своїх же українців, братів і
християн… Закони перестали бути рівними для всіх, бо хтось є над законом, а хтось – під законом.
Історія України останніх 300 – 350 років показує, що ідеологічні, політичні та військові методи боротьби
були славними, але і були сповненні гіркотою поразок, і, на жаль, не привели до міцної та довготривалої
Незалежності і Свободи.
Мабуть Божий Промисел для України і полягає в тому, що час розквіту для України прийде не через
уповання на прихід політиків, а уповання на використання переважно духовних методів боротьби, тобто
взаємодопомога і спільні дії між Державою і Церквою. Шлях до перемоги, проголошення і закріплення Єдиної
Помісної Православної Української Церкви і державності повинен проходити через потужну духовну просвіту
українського народу, відкриття духовних шкіл, на правдиве висвітлення і трактування важливих історичних подій,
самоусвідомлення українців як нації і т. п.
Українська держава стала на шлях втілення в життя загальнолюдських і загальнодемократичних цінностей
у відносинах із Церквою. Сучасну правову основу відносин між державою та Церквою визначають Закон України
«Про свободу совісті і релігійні організації» від 22 квітня 1991 р. та Конституція України 1996 р. Положеннями
закону закладено основи реалізації демократичного принципу свободи совісті, а також широкого забезпечення
можливостей для задоволення релігійних потреб віруючих. Церква здобула статус юридичної особи, а разом з ним і
право на просвітницьку, доброчинну, виробничу та іншу суспільно корисну діяльність [1; 2].
Конкретним проявом організаційно-діалогових форм міжцерковної взаємодії стала діяльність
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), утвореної в 1996 р. як представницький
міжконфесійний консультативно-дорадчий орган. Метою ВРЦіРО є об’єднання зусиль церков і релігійних
організацій з координації міжцерковного діалогу участі в розробці проектів нормативних актів з питань державноконфесійних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного характеру. Рада позиціонує себе як незалежна
організація від органів державної влади та будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських формувань.
На сьогодні до складу ВРЦіРО входять 17 церков і релігійних організацій, що разом утворюють понад 90 %
релігійної мережі та всі основні конфесії України. Церкви одностайно дійшли згоди щодо своїх зобов’язань: не
припускати використання будь-яких силових дій у вирішенні та врегулюванні міжконфесійних проблем, особливо
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таких, що стосуються церковного майна; вирішувати всі спірні питання лише шляхом переговорів відповідно до
законів держави та по-християнськи, на основі взаємоповаги і терпимості; не звертатися до влади з метою
здійснення незаконного тиску на іншу релігійну громаду чи церкву; не допускати висловлювань, особливо в ЗМІ, у
дусі ворожнечі, національної і конфесійної нетерпимості, утримуватися від образливих і зневажливих заяв тощо [5,
с. 142].
На терені України зустрівся та зімкнувся не лише православний Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у
масштабному, геополітичному вимірі. Починаючи з середини XVI ст., від часів Реформації, Україна стала
батьківщиною і різних протестантських течій – лютеранства, кальвінізму, згодом – баптизму, адвентизму,
п'ятидесятництва, а сьогодні – різних харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на українській землі прижилися
юдаїзм та іслам. Отже, маємо доволі різнобарвну конфесійну карту України.
Між тим, національні культури, конфесійні відмінності не повинні бути в Україні підґрунтям для
релігійного екстремізму і етнорелігійної ворожнечі. Бо ж християнська культура, яка ґрунтується на Євангелії, має
спільні корені з культурою юдейською, що ґрунтується на Торі, та ісламською, котра в Корані увібрала багато
сакральних сюжетів Старого та Нового Заповітів Біблії.
Аналіз основних параметрів релігійного життя в Україні протягом 25 років незалежності приводить до
висновку про необхідність активізації та поглиблення виваженої й водночас динамічної державної політики у сфері
державно-церковних відносин, вмілого обстоювання власних національних інтересів у духовно-релігійній сфері.
Лише клопітка цілеспрямована робота здатна об'єднати православ'я в Україні в єдине ціле, перешкодити іноземним
емісарам завоювати в Україні паству, а отже, почати через неї керувати суспільною думкою та суттєво впливати на
розстановку політичних сил у країні.
Пріоритетним напрямком роботи повинна стати консолідація всього молодого покоління із спрямуванням
його політичної волі на реалізацію загальнонаціональних інтересів та максимальним використанням власних
духовно- інтелектуальних задумів [3, с. 7].
Отже, зусиллями всіх зацікавлених сторін у державі повинен бути створений такий суспільний механізм,
який, з одного боку, блокував би проникнення небажаних для нашого суспільства релігійно-духовних течій, а з
другого – забезпечив би нормальне співіснування релігійних організацій у поліконфесійному середовищі та
партнерське ставлення до Церкви з боку інших суспільних інститутів.
На превеликий жаль, релігійне життя в нашій державі стало заручником політичних експериментів. Чимало
церковних ієрархів вдаються до співпраці з політиками в зручні для них моменти. І саме ця заполітизованість,
особливо в складні для країни часи, заважає виваженим конструктивним діям і загострює діалог між церквами.
Варто зазначити, що окремі представники православних конфесій України декларують бажання до мирного
співіснування, проте, їх бачення миру радикально відрізняються.
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СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ АЛІЕНОРИ АКВІТАНСЬКОЇ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ
Товщик А. Г., здобувач вищої освіти
Озимчук О. Б., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гманітарний університет
Аліенора Аквітанська, герцогиня Аквітанії (1137-1204), французька та англійська королева, одна з
найбільш відомих жінок Середньовіччя. Її життя овіяне багатьма таємницями та легендами. Внучка і спадкоємиця
першого трубадура та впливового правителя Південної Франції, герцога Аквітанії Гільома ІХ (1086-1126), якого
двічі було відлучено від церкви через його провокаційні вислови та дії, двічі відлучення знімалося. Аліенора
успадкувала характер та норов свого предка, недаремно за все життя Аліенора тільки кілька разів була в церкві. В
епоху, коли влада належала чоловікам, вона йшла наперекір традиціям і ніколи не була просто дружиною короля.
Аліенора народилася близько 1112 року в родині герцога Аквітанського Гільома Х (1099-1137) та Аенори
де Шательро (1077-1136). Деякі науковці помилково називають її – Елеонорою, однак від народження вона була саме
Аліенорою, що з латинської перекладається як «друга Аенора» (allia Aenor) [4;c. 18].
Аліенора було жінкою-легендою. Сучасники королеви, які писали про неї, в більшості були кліриками. В ті
часи їх відношення до жіночої статі було щонайменше неприхильним або навіть ворожим. Хіба не Єва допомогла
демону-спокуснику в саду Едему схилити Адама до гріхопадіння, кинувши світ в безодню гріха і нещасть? Отже,
потрібно остерігатися жінок - особливо якщо вони дуже красиві. А Аліенора, цілком ймовірно, була красивою отже, викликала підозру [1;c. 205]. Більш того, це була жінка з характером! Її не влаштовувала та другорядна роль,
яку чоловіки в цілому - і церковнослужителі зокрема - відвели дочкам Єви: роль доброчесної і покірної дружини,
якій судилося смиренно продовжувати рід людський. До того ж вони не допускали, що жінка може думати і діяти
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самостійно, що вона може давати поради і брати ініціативу на себе в політиці, зазіхаючи тим самим на владну роль,
яку Бог довірив чоловіковi. Жінку сприймали як істоту другорядну і підлеглу. І тому-то хроністи описували
неспокійну Аліенорe вкрай упереджено; їх упередження підживлює і закріплений за нею скандальний образ
«куртуазної королеви», навколо якого до цих пір не вщухають суперечки. Інакше кажучи образ Аліенори, що дійшов
до нас, не можна назвати ні «нейтральним», ні точним. Автори джерел надали нам вкрай суб'єктивні «картини», що
несли на собі печатку їх особистих поглядів, їх власних упереджень і навіть вигадок.
Пізні середньовічні автори у своїх працях перетворюють Аліенору в справжню Мессаліну, не спираючись
при цьому ні на один з існуючих документів. Таким чином, близько 1260 р Реймский менестрель вважав, що в
Антіохії королева закохалася в Саладіна (1137-1193) і, підкорена його репутацією хороброго воїна, мала намір навіть
бігти з ним в Тир. На рахунку королеви, за свідченнями авторів, нібито були і інцестні зв'язки - наприклад, з
дядьком Раймундом, з яким вона вступила в зв'язок ще в дитинстві, при дворі Бордо або Пуатьє; пізніше її жертвою
нібито став інший дядько, Рауль де Фе. Їй приписували любовний зв'язок з Жоффруа де Ранкон (1106-1164) під час
Другого хрестового походу, а потім з Вільгельмом Маршалом (1146-1219), після чого їй самій довелося страждати
від невірність чоловіка Генріха II (1133-1189). В баладі «Сповіді Аліенори», королева на смертному одрі зізнається в
тому, що вона отруїла Розамунду Кліффорд і народила сина від Вільяма Маршала. Ці пізні розповіді не мають в
своїй основі надійного або стародавнього свідоцтва - вони неправдоподібні і часто суперечать тому, про що відомо з
достовірних джерел. Вони можуть привернути увагу історика, який вивчає менталітет або фольклор [3;c. 12].
Однак не можна знехтувати дослідженням тих текстів, які виносять персонажу упереджений вирок безперечно, тенденційний і тим не менш вкрай для нас важливий, оскільки в ньому відбито уявлення про королеву,
що склалося в уяві її сучасників.
Для деяких істориків поведінка Аліенори в силу багатьох причин була шокуючою, оскільки в ній бачили
перш за все «вільну» (із зневажливим відтінком) жінку, грайливу, фривольну південку, і навіть «витончену
спокусницю», яка, наважилась поступитися правилами пристойності, обдурила свого чоловіка і вийшла заміж за
іншого, після чого віддалилася від другого чоловіка і зненавиділа його настільки, що навіть налаштувала проти
нього власних дітей. Такого прочитання дотримувалися з середини XIII століття давні історики, які потрапили під
вплив хроніста Матвія Паризького(1200-1259), який стверджував, що Аліенора, крім інших своїх перелюбств, була
закохана в якогось сарацина. У наступних джерелах цей сарацин дивовижним чином перетворився на Саладіна. У
своїх «Аквітанських анналах», що побачили світ в 1525 р, Жан Буше (1548-1646) приділяє особливу увагу
слабкостям жіночої натури Аліенори: закохана в султана, королева стає іграшкою в руках свого дядька Раймунда,
після чого в Божансі вона отримує розлучення. Невтішна Аліенора убита горем: після розлучення довгий час була
позбавлена змоги говорити; становище беззахисної жінки, в якому вона опинилася, змушує її прийняти заступництво
Генріха Плантагенета. Незважаючи на похвальні зусилля Ісаака де Ларрея, який, бажаючи хоч у чомусь виправдати
Аліенору, часом спростовує Матвія Паризького і Жана Буше, репутація легковажної і фривольної жінки, закріпилася
за королевою та продовжує жити до сьогодні [3;c. 13].
У XIX ст., у вікторіанську епоху дотримувалися тієї ж думки: багато істориків бачили в Аліенорі «слабке
створіння», іграшку власного лібідо, жінку, яка безуспішно намагалася вийти за рамки своєї жіночої ролі. Так, ЖанФрансуа Мішо (1767-1839) дорікає королеві в легковажності, яка спонукала її втручатися в політичну тактику і
стратегію в ході хрестового походу, і підкреслює згубні наслідки її вчинків. Тієї ж думки дотримується і Агнеса
Стрікленд (1796-1874), яка вважає королеву Аліенору кокетливою і звабливою жінкою, яка абсолютно марно
змішувала любов і політику; це була войовнича, але недосвідчена в плані тактики амазонка, відповідальна разом зі
своїми прислужниками за провал хрестового походу і смерть багатьох рицарів. Нарешті, Жуль Мішле (1798-1874)
бачить в цій «гордій і неприборканій Аліенорі» не тільки прототип жінки, звільненої «Ренесансом XII століття» і
куртуазною культурою, але і «справжню Мелюзину, виткану з протиріч, матір і дочку диявольського роду». В 1933 р
Шарль Пті-Дютайі (1868-1947) говорить про «юну королеву Аліенору, веселу і чуттєву», а Жозеф Кальмет (18731952) дає не дуже втішну для цієї «авантюрної південки» характеристику: «Кокетлива, примхлива і чуттєва,
Аліенора - справжня язичниця», чиє розлучення в політичному плані виявилося «згубним» [3;c. 15].
«Націоналістичне прочитання», панівне аж до середини XX століття, ставить на чільне місце політичний
аспект проблеми - таким чином, головною темою в історії Аліенори, переглянутої крізь призму ідеології, стає
політична і географічна єдність Франції. Кут зору в цьому випадку був зміщений з королів на націю, якій вони
повинні служити. Невблаганний хід історії, який привів до утворення об'єднаної Франції, що включила в себе і
північні, і південні землі в межах природних кордонів, спочатку був прискорений - завдяки шлюбу Аліенори, «яка
подарувала Франції Аквітанію», - а потім уповільнений через легкодумство цієї «грайливою південки», яка була
незадоволена своїм чоловіком. Деякі історики навіть дорікають Людовику VII (1120-1180) в тому, що він не зумів в
ім'я державних інтересів не допустити розлучення, яке мало фатальні наслідки для національних інтересів. Ф.
Мішле, наприклад, дорікає Аліенорі за те, що її поведінка і рішення розірвати шлюб з Людовиком завдало
непоправного удару по цілісності Франції; саме через неї, підкреслює він, «південь Франції знову опинився
ізольованим від півночі». Ашиль Люшер (1846-1908) зазначав: «розлучення Людовика з королевою Алиенорой було
однією з найважчих політичних помилок, допущених в ті часи, коли правителі ще не вміли жертвувати власними
смаками на славу інтересів держави». Робер Фавтьє (1885-1966), в свою чергу, переносить цю оцінку на політичні
наслідки розлучення. Вони, як це не парадоксально, виявилися для Капетингів сприятливими, так як «каприз цієї
юної жінки» привів Людовика VII до «розірвання шлюбу зі своєю багатою дружиною, що усунуло небезпеку, яку
несла в собі анексія до домену Капетингів Аквітанської анархії, на придушення якої повинні були піти сили
Плантагенетів» [3; c. 17].
У 30-х рр ХХ столітті викикло дискусійне питання про характер Аліенори і її можливу відповідальність за
формування психіки її дітей, зокрема сина Іоанна, неврівноважений характер якого відзначали ще з давніх-давен.
Одні історики вважають, що Аліенора, ймовірно, була жінкою владною, пристрасною, зайнятої виключно собою і
своєю політикою; на їхню думку, вона відповідальна за параною Іоанна і його опортунізм, позбавлений будь-яких
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принципів. Інші швидше відзначають той факт, що, відповідно до звичаїв, які ходили в аристократичному
середовищі того часу, Аліенора проводила зі своїми молодшими дітьми занадто мало часу, довіряючи турботи за
ними годувальницям [4;c. 342].
Не так давно відбулася «сексуальна революція» і еволюція моралі (принаймні, на Заході), які привели до
розвитку нового напряму, «сексуалізації історії», що, в свою чергу, послужило поштовхом до нового прочитання
середньовічних текстів. Прихильники цього напрямку досить справедливо підкреслюють факт, що історія (особливо
історія середньовіччя) постає перед нами «в чоловічому вигляді»: в ній панує сильна стать. Хроністи, теологи, навіть
поети і письменники - майже всі вони були чоловіками (більш того, духовними особами), які перенесли на описане
ними суспільство своє недовірливе ставлення до жінки.
Внаслідок цього багато граней людської поведінки в старовинних документах виявляються перекрученими
або затіненими. Подібні значущі речі необхідно брати до уваги, роблячи акцент на важливості цього факту. Такий
шлях обрали автори багатьох робіт, що з'явилися в останні роки, оновивши тим самим історію жіночих персонажів.
У цій новій проблематиці Аліенора, безумовно, стає центральною фігурою - з двох причин. Спочатку в силу своєї
поведінки, якa, по меншій мірі, дивувало її сучасників, а потім в силу того факту, що ще за її життя, Аліенорі стали
приписувати головну роль у формуванні і поширенні того, що називають (можливо, несправедливо ) «куртуазної
любов'ю».
В цілому постать Аліенори Аквітанської унікальна, але досить неоднозначна і потребує активного
дослідження, але потрібно враховувати суб’єктивне ставлення до неї авторів багатьох джерел.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА НАСЛІДКИ ВЕРСАЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ДОГОВОРІВ ТА ЛІГУ НАЦІЙ
Фаєвська Людмила, здобувач вищої освіти
Анотація: Становленням європейської системи безпеки став Версальський мирний договір 1919р., який
завершив Першу світову війну. Підписаний був у Версалі 28 червня державами переможницями (США, Британією,
Францією, Італією, Японією, Бельгією та іншими) з одного боку і переможеною Німеччиною – з іншого. Окрім
самого Версальського договору під час конференції, були підписані окремі договори з центральними державами які
воювали на стороні Німеччини у Першій Світовій війні.
Ця система мала ряд характерних ознак, це були: розпад чотирьох імперій, поява ряду нових держав,
перерозподіл колоній та формування регіональних підсистем міжнародних відносин внаслідок появи нових
суб’єктів міжнародних відносин.
Версальська система міжнародних договорів вирішувала найголовніші завдання, що виникли після війни,
зокрема, встановила систему устрою міжнародних відносин, що зафіксувала та оформила результати Першої
Світової Війни, визначила нове співвідношення сил на світовій арені. Вона стала спробою розв'язати незліченні
проблеми, об'єднати й гармонізувати суперечливі інтереси народів та держав.
Для забезпечення миру у Європі біла створена спеціальна організація – Ліга Націй.
Найважливіша мета - підтримання миру, збереження повоєнного статус-кво та виконання умов
Версальського миру. Це буда перша загальноєвропейська структура, що мусила забезпечувати й підтримувати
європейську систему безпеки.
Найголовнішим документом Ліги був Статут, передбачав гарантії членам організації у збереженні їхньої
політичної незалежності й територіальної цілісності проти зовнішньої агресії.
Слабкість Ліги націй як інструмента підтримання миру зумовлювалася самим статутом. Рішення
ухвалювалися за принципом одностайності, за винятком питань процедурних і таких, що стосувалися прийняття
нових членів. Обов'язкову силу мали тільки рішення з адміністративних питань, що стосувалися самої Ліги. Навіть
санкції фактично були добровільними. Статут Ліги Націй був складовою частиною Версальського мирного
договору. Його підписали 44 країни. Але США, під впливом «ізоляціоністів» у конгресі, не ратифікували
Версальський договір й не увійшли до складу Ліги Націй.
Головними органами Ліги були Збори представників усіх членів організації (Асамблея), Рада Ліги Націй у
складі 5-ти постійних членів (США, Англії, Франції, Італії та Японії) й 4-х тимчасових. Відсутність ряду великих
держав серед членів Ліги негативно позначилася на ефективності її діяльності.
Але, навіть, після створення такої організації як Ліга Націй, з її статутом та структурою не зуміли уникнути
подальшого загострення міжнародних відносин у міжвоєнний період. Зрештою, Ліга Націй виявилася нездатною
підтримати статус-кво, що склалося внаслідок першої світової війни, зберегти Версальсько-Вашингтонську систему,
держави засновниці використовували її для вирішення власних колоніальних інтересів. Друга світова війна
остаточно поховала Лігу Націй, хоча формально вона проіснувала до 31 липня 1946 p.
Annotation: The formation of the European security system became the Versailles peace treaty of 1919, which
completed the First World War. Signed in Versailles on June 28, the states of the winners (USA, Britain, France, Italy, Japan,
Belgium and others) on the one hand and defeated Germany - on the other. In addition to the Versailles Treaty itself during
the conference, separate treaties were signed with the central powers that fought on the German side during the First World
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War.
This system had a number of distinctive features, namely: the collapse of the four empires, the emergence of a
number of new states, the redistribution of colonies and the formation of regional subsystems of international relations as a
result of the emergence of new subjects of international relations.
The Versailles system of international treaties solved the most important tasks that arose after the war, in particular,
established a system of international relations that fixed and formalized the results of the First World War, and determined a
new balance of power on the world stage. It has become an attempt to solve countless problems, unite and harmonize the
conflicting interests of peoples and nations.
In order to ensure peace in Europe, a special organization, the League of Nations, was created.
The most important goal is to maintain peace, to preserve the post-war status quo and to fulfill the conditions of
the Versailles peace. This is the first European-wide structure that was supposed to provide and maintain a European security
system.
The most important document of the League was the Statute, providing guarantees to members of the organization
in preserving their political independence and territorial integrity against external aggression.
The weakness of the League of Nations as a tool to maintain peace was due to the statute itself. Decisions were
made on the principle of unanimity, with the exception of procedural issues and those relating to the admission of new
members. Only decisions on administrative issues related to the League itself were binding. Even the sanctions were in fact
voluntary. The League of Nations Statute was part of the Versailles Peace Treaty. It was signed by 44 countries. But the US,
under the influence of the "isolationists" in the congress, did not ratify the Treaty of Versailles and did not join the League of
Nations.
The main organs of the League were the Assembly of representatives of all members of the organization
(Assembly), the Council of the League of Nations, consisting of five permanent members (USA, England, France, Italy and
Japan) and four temporary. The absence of a number of great powers among members of the League negatively affected the
effectiveness of its activities.
But even after the establishment of such an organization as the League of Nations, with its charter and structure,
they were not able to avoid further aggravation of international relations in the interwar period. In the end, the League of
Nations was unable to support the status quo that emerged from the First World War, to preserve the Versailles-Washington
system, the founding states used it to resolve their own colonial interests. The Second World War finally buried the League
of Nations, although formally it lasted until July 31, 1946 p.
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РОЗВИТОК ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1945 – ПОЧАТОК 2000-их РОКІВ
Чередніченко Ю. Ю., здобувач вищої освіти
Синяк С. Л. кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Після Другої світової війни американська окупаційна влада скасувала закони, які заважали творчому
розвитку японських письменників. Відбулася амністія політичних в’язнів. Інтелігенція вірила, що нове суспільство
стане запорукою демократії [1, с. 722].
Літературознавець Ето Джун розглядав розвиток японської літератури періоду окупації, як «замкнутий
лінгвістичний процес», оскільки під цензурою були теми атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі та військової
величі і могутності Японії. Критиці піддавалися і антиамериканські твори. Було створено Відділ інформації та
освіти з метою поширення демократизму у всіх сферах японської культури [1, с.724].
Прийняття нової японської конституції у 1947 р. гарантувало свободу думки, преси та зібрань, і, як
наслідок – розпочалося активне книговидавництво. Проте процвітання було недовгим, оскільки низка видавництв
збанкрутували.
Письменники післявоєнного періоду прагнули до ідентичної проблеми, яка б стала цікавою читачам і ЗМІ.
Все це було поширено у творах Нагаї Кафу, Масамуне Хакучо та Шіга Наоя, в яких описувалось післявоєнне життя
та простежувався вплив модернізму та авангарду.
Після війни починає активно творити Дадзай Осаму. В 1947 р. письменник написав повість «Сонце, що
заходить» («Shayou»), а через рік – «Сповідь «неповноцінної» людини» («Ningen shikkaku»), які користувалися
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великою популярністю у читачів. «Сонце, що заходить» описувала історію однієї японської аристократичної родини,
яка втратила колишній вплив, тоді як «Сповідь…» була автобіографічним твором [1, с.723].
Есеїст Сакагучі Анго написав роботу «Судження про декаданс» («Daraku ron», 1946). В ній письменник
визначив матеріальний хаос і моральне спустошення Японії і доводить, що поразка країни у війні дає шанс на
відродження.
Цензурі підлягала тема повоєнного мілітаризму і прославлення військової могутності Японії. Прикладом є
твір «Реквієм корабля «Ямато» («Senkan Yamato no Saigo», 1946) Йошіди Міцуру, який був заснований на його
спогадах. Відділ цензури заборонив публікувати цю роботу, оскільки вона прославляє «японський міліарний дух»
[1, с. 725].
Окупаційна влада слідкувала, щоб у літературі не проявлялася тематика атомного бомбардування Хіросіми
і Нагасакі. Але у 1946 р. Нагаї Такаші написав рукопис «Дзвін Нагасакі» («Nagasaki no kane»), який був заснований
на основі його спостережень. Окупаційна цензура заборонила видавництво цієї роботи. Лише через три роки, у 1949
р. цей рукопис було видано у пресі. Читачів привернула увага до медичних і наукових даних та чудовий стиль
письма [1, с. 726].
Цензурі підлягали і твори письменників Хара Тамікі «Літні квіти» («Natsu no hana») та Ота Йоко «Місто
мертвих» («Shikabane no machi»), в яких описувалось бомбардування Хіросіми. Згодом вони були опубліковані у
1950 р.
Письменники, які зазнали політичних переслідувань в повоєнні роки стали відомими як перше покоління
повоєнних письменників («Dai ichiji sengo ha»). В їхніх творах простежувалася тематика руйнівної війни та її
жахливі наслідки. Яскравим представником є Нома Хіроші і його твір «Зона порожнечі» («Shinku chitai», 1952), який
вважається одним з найбільш знакових антивоєнних романів другої половини ХХ століття в Японії. Незабаром цей
роман отримав екранізацію в середині 1950 – х рр.
В середині 1950 – х рр. основними літературними тематиками стали історії сімей та повсякдення. В цей
період відкрився талант Ясуоки Шотаро, Шоно Джунзо і Йошіюкі Джунске. Роман Ясуоки Шотаро «Вид на море»
(«Kaihen no kokei, 1959) зображує історію японської родини.
Знаковою фігурою у середині 50 –х рр. був Ісіхара Шінтаро. Його «Сезон сонця» («Taiyou no kisetsu», 1956)
розповідає про бунтівну юність. За цей твір письменник отримав премію ім. Акутагави Рюноске. На цей роман
студія «Nikkatsu» отримала права на екранізацію, а головну роль у фільмі зіграв Ісіхара Юдзіро – брат письменника.
Публікація книги і випуск фільму заклали основу молодіжної субкультури післявоєнного покоління [1, с. 734].
У цей період розквітає і талант Місіми Юкіо. Його відомими роботами стали твори «Звуки хвиль»
(«Shiosai», 1954), «Золотий храм» («Kinkakuji», 1956) [2] та «Довга весна» («Nagasugita haru», 1956).
З 1960 р. публікація творів письменників у літературних журналах, давала їм можливість на отриманні
престижної премії, наприклад ім. Акутагави Рюноске або ім. Наокі Сандзюго.
В атмосфері 60 – х рр. був написаний твір Ічімуре Мічіко «Рай в морі скорботи» («Kugai Jodo», 1969). Ця
праця була заснована на основі реальної події, яка сталася у місті Мінамата 1956 р. В основі книги були спогади та
свідчення свідків.
Також в цей період розквітнув літературний талант і Кобо Абе. Романи «Жінка в пісках» («Suna no onna»,
1962), «Чуже обличчя» («Tanin no kao», 1964) та «Спалена карта» («Moetsukita chizu», 1967) принесли письменнику
всесвітню славу. Екранізація цих романів принесла славу режисеру Тешігаварі Хіроші [1, с. 760].
Продовжує творити Ое Кендзабуро. За роман «Особистий досвід» («Kojinteki na taiken», 1964) відображає
подію реального життя письменника, яка пов’язана з народженням сина Хікарі. Ще один відомий роман
письменника «Футбол 1860 року» («Mannen gannen no futtoboru», 1967) описує тривогу ядерного озброєння, яке
загрожує людству знищенням [3, с. 4].
Великою подією стало присудження Нобелівської премії по літературі письменнику Кабаваті Ясунарі.
Вручаючи премію, журі оцінило відразу три повісті письменника «Сніжна країна» («Yukiguni», 1947), «Тисяча
журалів» («Senbazuru», 1949 – 1952) та «Стара столиця» («Koto», 1962) [4].
В 1970 – х рр. у зв’язку з економічним процвітанням затвердили свій талант такі письменники Фуруї
Йошікічі, Гото Мейсей і Курой Сенджу. В їхніх творах досліджувалися проблеми внутрішнього життя людей, які
живуть у містах. Робота Фуруї Йошікічі «Йоко» («Yoko», 1971) отримала премію ім. Акутагави Рюноске [5; с.331].
У 1976 р. твір Муракамі Рю «Всі відтінки синього» («Kagirinaku Toumei ni Chikai Buru», 1976) отримав
премію ім. Акутагави Рюноске. Сам роман став сенсацією і розійшовся мільйонними тиражами. Критики
проголосили автора засновником нового напрямку в літературі, хоча йому приписували обвинувачення у
декадентстві.
Тема атомного бомбардування проявляється і в творах письменників Хаяші Кьоко «Ритуал смерті»
(«Matsuri no ba», 1975), Такеніші Хіроко «Звичай» («Gishiki», 1978), Іноуе Міцухара «Люди землі» («Chi no
mure»,1963), Фукунага Такехіко «Острів смерті» («Shi no shima», 1971) і Оди Макото «Хіросіма» («Hiroshima»,
1981).
У 1980 – х рр. внаслідок поширення телебачення, кінематографу, анімації та манги відбувається скорочення
літературної аудиторії. Скороченню сприяли і економічні проблеми. Видавці змушені були продавати мангу, щоб
компенсувати витрати, які пов’язані на виробництво літературного журналу.
«Спад серйозної літератури» означав, що відбувалися певні відмінності у жанрових розмаїтях. Досить
поширеними були тематики таємниць і загадок. Література ставала засобом розваження читача.
В читацькому середовищі виникло поняття «літературний ідол». Такими стали письменники Муракамі
Харукі, Муракамі Рю, Йошімото Банана, Ямада Еймі та Шімада Масахіко.
Великою літературною подією стало присудження Ое Кендзабуро Нобелівської премії з літератури у 1994
р. за твір «Футбол 1860 року».
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На покоління письменників кінця 1990 – х – початку 2000 – х великий вплив мали твори Муракамі Харукі
та Муракамі Рю. Все це поширено було у працях письменників Йошіди Шуічі «Життя парку» («Park Life», 2002);
Екуні Каорі «Токійська вежа» («Tokyo Tower», 2001); Кіріно Нацуо «Аут» («Out», 1997); Канехара Хіромі «Змії та
сережки» («Hebi ni Piasu», 2004), Ішіда Іра «Західні ворота парку Ікебукуро» («Ikebukuro West Gate Park», 1998) [1,
с.765].
На початку 2000 – х років відбулася поява мобільної літератури, написаної для користувачів мобільних
телефонів. Відомим мобільним романом став твір письменниці Міки «Небо кохання» («Koizora», 2005), який
продавався мільйонами друкованих копій [6].
Отже, можна зробити висновок, що японська література пройшла досить тернистий шлях до свого розвитку
та визнання. Оновивши старі тенденції та застосувавши щось нове, японські письменники зуміли привнести у своїх
творах певну новизну. Присудження Нобелівської премії по літературі Кавабаті Ясунарі і Ое Кендзабуро доказ тому,
що література Японії поширюється в інші країни, заворожуючи своїм сюжетом і майстерністю письма письменників.
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ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ НА ЧОЛІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ В МІЖВОЄНИЙ ПЕРІОД.
Шеремета Ю. М., здобувач вищої освіти
Шеретюк В.М., кандидат історичних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Актуальність теми. Євген Коновалець був лідером який проявив громадську й особисту
активність у боротьбі за незалежність нашої держави. З його іменем пов’язана ціла епоха в історії визвольної
боротьби українців за національну державність. Втім, упродовж десятиліть його ім’я очорнювалось ворогами
української державності.
Євген Коновалець відродив військові традиції в Україні та створив одну з найкращих частин української
армії у війні за державність 1917-1921рр – корпус Січових Стрільців. Очолив Українську військову організацію яка
переросла в Організацію Українських Націоналістів та стала найуспішнішим політичним проектом українців ХХ ст.
Без розгляду образу Коновальця неможливо подати всеохоплюючої картини політичної та військової історії
України. Відтак, неоднозначні оцінки українським суспільством постаті Є.Коновальця підсилюють потребу у його
досліджені.
Мета статті: цілісно вивчити напрями діяльності, встановити місце і роль Євгена Коновальця на
чолі національно-визвольної боротьби українського народу в міжвоєнний період.
Аналіз досліджень. Особистість Є. Коновальця в українській діаспорі почали вивчати з середини
ХХ ст. В основному видавалися спогади і різні матеріали з метою вшанування його пам’яті та науково-популярні
видання. Радянська історіографія негативно оцінювала діяльність УВО та ОУН, зокрема і Коновальця. З
проголошення Україною незалежності історики отримали можливість вільно писати про будь-які історичні події і
змогли працювати з раніше недоступними архівними матеріалами. Саме на їх основі згодом було підготовлено
чимало публікацій, які відкрили маловідомі сторінки життя і діяльності Є.Коновальця. Зокрема відомі праці:
Я.Сватка, Я.Дашкевича, І.Дерев’яного, І.Хоми і т.д.
Виклад основного матеріалу. Українська нація увійшла до ХХ століття. Як дуже бідна,
пограбована, позбавлена патріотичної верхівки і розділена між кількома державами. В той час Україна потребувала
лідера і цим лідером став Євген Коновалець. Саме він зміг очолити націю в дуже складний час.
Є. Коновалець - творець і командир однієї з найбоєздатніших формацій Української Народної Республіки –
корпусу Січових стрільців. Він формував армію, незважаючи на поширені на той момент уявлення про її
непотрібність. Навів сувору дисципліну. Є. Коновалець та Січові стрільці були вирішальними при вирішенні
складних питань українського національно-визвольного руху.
Коновалець згодом писав, що продовжити боротьбу за незалежність України завадили кілька
факторів. По-перше, відтоді як у листопаді 1919 р. УГА перейшла на бік білогвардійців, а в грудні було укладено
союз УНР із Польщею, відносини між представництвами ЗУНР та УНР переросли у взаємні звинувачення в «зраді».
Ще більше ситуація погіршилася після Варшавської угоди. Петрушевич був проти переведення Української бригади
під керівництво УНР, а особливо Стрілецької ради, яку вважав польськими запроданцями. Коновалець розумів, що
на зміну такого стану справ потрібен час. По-друге, Чехословаччина дозволяла переведення українських збройних
сил тільки за згоди Польщі, яка фактично проігнорувала цей військовий резерв в основному через те, що особовий
склад представляли галичани. По-третє, більшість інтернованих були деморалізовані, мріяли про звільнення та
повернення додому, не розуміли, що діється в Україні, хто з ким і проти кого воює. Окрім того, частково особовий
склад уже був заражений комуністичною пропагандою [6]. У липні 1920 року в Празі відбулося останнє засідання
Стрілецької Ради на якому ухвалено розпустити Стрілецьку Раду та розпочати діяльність у нових організаційних
формах, а не на базі організаційних пов’язань з часу існування Корпусу Січових Стрільців.

Матеріали XІ Міжнародної науково–практичної конференції

298

Нараду Стрілецької Ради у Празі, в липні 1920 році, треба вважати датою постання Української Військової
Організації [5]. Поява УВО засвідчила, що український визвольний рух вийшов на новий етап свого розвитку,
подолав кризу поразки. Без активної діяльності Євгена Коновальця український визвольний рух був нездатним
відповідати на виклики сучасності.
УВО, переводячи технічно-бойову роботу, спиралася спочатку на національний загал. Але цей загал, щораз
то більше відмовлявся від власних поглядів і пристосовувався до пануючих обставин [5]. Тим часом відгук
революційної акції організації був такий сильний, що давно перейшов у суспільно-політичний рух. Євген вважав, що
прийшла пора, щоб перелом у психіці громадянства, завершений революційно-бойовою роботою, оформився
ідеологічно-програмово. Націоналістичні групи, що постали з УВО, треба було схопити в одну систему, що нею є
політична організація. його авторитет і вміла організаційна робота були запорукою створення Організації
Українських Націоналістів. Започаткована в 1929 році Організація Українських Націоналістів, безперечно, –
найуспішніший політичний проект українців ХХ століття, який кардинально змінив нашу історію.
Вбивство Є. Коновальця, яке здійснив чекістський агент 23 травня 1938 році, стало болючою
втратою для розвитку визвольного руху.Євген Коновалець був лідером у найважчий період і блискуче виконав свою
місію – боротьба в підпільних формах не лише забезпечила збереженість українського визвольного руху, а й стала
основою для його переростання у масштабне повстанське змагання в роки Другої світової війни.
Висновок. Засади, які заклав Є. Коновалець на початку 1920-х, надихали український визвольний рух
впродовж понад тридцяти років. Не забувати його варто й сьогодні, бо як стверджував Є.Коновалець: «Волі
українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім
бастіоном героїв і борців».
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ТИХООКЕАНСЬКИЙ ТЕАТР БОЙОВИХ ДІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПЕРЕВАГА
ЯПОНСЬКИХ СИЛ
Шинкарук П. Ю., здобувач вищої освіти
Мартинчук І. І., кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Перші удари у Другій світовій війні Японія завдала раптово, до оголошення війни, або майже одночасно з
ним, маючи на меті заподіяти відразу ж якомога більшої шкоди силам своїх супротивників і повністю захопити
ініціативу в свої руки [1, с. 205].
Нанесений удар дав Японії три великі переваги. Тихоокеанський флот США фактично був виведений з ладу
і не міг надавати будь-яких протидії японцям в південно-західній частині Тихого океану, в той час як японське
оперативне з'єднання, що завдало удару по Перл-Харбору, могло бути використане для підтримки операцій в цьому
районі. Японці отримали тепер виграш у часі для розширення сфери експансії [2, с. 6].
Маючи в своєму розпорядженні такий найважливішим плацдарм, як Індо-Китай, японці зосередили на
ньому десантні армії для операцій проти Малайї, для вторгнення в Таїті, Бірму і Голландську Індію. Крім того, вони
зосередили на острові Формоза десантні армії для операцій проти Філіппінських островів. Для захоплення Гонконгу
японці мали можливість висадити армійське угруповання в районі Коулунського півострова (на південь від
Кантона), в тилу Гонконгу, спираючись на підтримку японської ескадри, яка блокувала Гонконг з моря [4 с. 7].
8 грудня японські збройні сили, не зустрівши опору, вторглися в Таїті, використавши своє панівне
становище у цій країні. У той же день вони висадили десант на півночі Малайї, а 9 грудня зайняли південну частину
Таїті. Оволодівши портом Бангкок, столицею Таїті, японці створили собі міцну опору в Сіамській затоці. [3 с. 7].
8 грудня о 2.30 американське військове командування на Філіппінах отримало повідомлення про напад
японців на Перл-Харбор і почало готуватися до оборони. Тим часом ранковий туман на Формозі затримав
планований японцями удар по Філіппінах з повітря. Об 11.30 американські літаки зробили посадку, щоб
підготуватися до бомбового удару, і якраз в цей момент над аеродромом з'явилися затримані негодою японські
літаки. Внаслідок погано поставленої системи повітряного спостереження і оповіщення більшість американських
літаків, особливо бомбардувальники В-17 і сучасні винищувачі Р-40Е, було знищено.
Таким чином, співвідношення сил в авіації різко змінилося на користь японців. Вони тепер панували в
повітрі, маючи в своєму розпорядженні 190 армійських літаків і 300 літаків морської авіації, які діяли з Формози [3,
с. 160].
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Захоплення Філіппін було доручено японській 14-ї армії, якою командував генерал Хомма. Під час висадки
десантів і на початковому етапі операції в його розпорядженні знаходилися війська чисельністю 57 тис. чоловік.
Японці прагнули також захопити кілька розташованих в стороні островів і слабо захищених прибережних районів,
щоб терміново побудувати там аеродроми для армійських літаків з невеликим радіусом дії.
У перший день операції японці захопили головний острів з групи островів Батан, 10 грудня вони атакували
острів Камігін, що знаходиться трохи північніше острова Лусон. У той же день два інших японських загони
висадилися на північному узбережжі острова Лусон в районах Апаррі і Вігана. 12 грудня четвертий загін, який
прибув з островів Палау, висадився, не зустрівши опору, в Легаспі, на південно-східному краю острова Лусон. Свої
війська чисельністю 43 тис. чоловік генерал Хомма перекинув на 85 транспортах. 24 грудня в затоці Ламон, на
східному узбережжі острова, навпроти Маніли, висадився ще один загін чисельністю в 7 тис. чоловік, який прибув з
островів Рюкю. Жоден з цих загонів не зустрів серйозного опору. Втрати японців до цього часу склали менше 2 тис.
осіб. Надії Макартура не справдилися: він не зміг розгромити японців до того, як вони закріпилися на березі. 23
грудня Макартур повернувся до первинного плану і вирішив відвести всі війська, які залишилися в його
розпорядженні на півострів Батаа [3, с. 161].
Перші атаки японців на позиції, зайняті американцями на півострові, були відбиті. Були зірвані і спроби
висадити десанти на флангах. 8 лютого після напружених боїв, що тривали близько місяця, японці припинили атаки.
В їх військах налічувалося 10 тис. чоловік, хворих на малярію. 48-му дивізію наказано було перекинути для
захоплення Голландської Східної Індії. До початку березня на бойових позиціях японців залишилося всього 3 тис.
чоловік. Американцям не було про це відомо, і вони не вжили жодних спроб перейти в наступ.
Боротьба перемістилася на острів Коррехидор. Там знаходився гарнізон чисельністю майже 15 тис. осіб.
Коррехидор розташований всього в двох милях від півострова Батаан, і це дозволило японцям вести сильний
артилерійський вогонь по ньому через протоку і піддавати його безперервним повітряним нальотам. Така обробка
велася тиждень за тижнем, в результаті оборонні споруди були поступово зруйновані, а більшість озброєння
американців вийшло з ладу. Було порушено також водопостачання острова. Коли ж японці перекинули танки,
захисникам довелося відійти з позицій, хоча в бою взяло участь всього три танки. На наступний ранок, 6 травня,
генерал Уейнрайт, який командував гарнізоном Коррехидор, щоб уникнути безцільних втрат передав по радіо
повідомлення про капітуляцію [3, с. 162].
Згідно з планом японського командування завдання захоплення Малайї і Сінгапуру покладалася на 25-у
армію під командуванням генерала Ямасити, що складалася з трьох дивізій з підрозділами забезпечення. Загальна
чисельність військ досягала 110 тис. чоловік, з них 70 тис. становили бойові частини і підрозділи.
Обороняли Малайю англійські війська під командуванням генерала Персиваля, в розпорядженні якого
перебувало 88 тис. чоловік (у тому числі 19 тис. англійців, 15 тис. австралійців, 37 тис. індійців і 17 тис. малайців).
Однак це були змішані війська, погано оснащені і слабо підготовлені в порівнянні з трьома дивізіями Ямасити імператорської гвардійської, 5-ї і 18-ї, які вважалися одними з кращих у всій японській армії.
Десанти почали висаджуватися рано вранці 8 грудня за місцевим часом. Після короткого бою японці
захопили аеродром в Кота-Бару, а аеродроми на території Таїланду були взяті з ще більшою легкістю. До ранку 10
грудня японська 5-а дивізія вже перемістилася на західне узбережжя і перейшла кордон Малайї, просуваючись по
двох дорогах до Кедаху.
Опівдні 8 грудня Філліпсу повідомили, що японці висаджують свої війська в Сінгорі і Кота-Бару під
прикриттям одного лінкора типу "Конго", п'яти крейсерів і 20 ескадрених міноносців. У другій половині дня Філліпс
сміливо рушив в північному напрямку зі своїм "з'єднанням Z". Увечері 9 грудня небо прояснилося, і фактор
таємності більше не сприяв переходу Філліпса. З'єднання Філліпса було виявлено з повітря, і він змушений був
повернути на південь в напрямку на Сінгапур.
На аеродромах в районі Сайгона, на півдні Індокитаю, базувалася японська 22-а повітряна ескадра, де
служили кращі льотчики морської авіації. Крім того, на підходах з Сінгапуру до Кота-Бару і Сінгоре патрулювали 12
підводних човнів [3 с. 163].
Бомбардувальники почали атаку після 11.00, торпедоносці йшли за ними послідовними хвилями. Слід
також врахувати, що "Принс Уелс", що мав на борту 175 зенітних гармат, міг випускати 60 тис. снарядів на хвилину.
І все ж обидва корабля були потоплені: "Рипалс" - о 12.30, "Принс Уелс" - о 13.20. Котра супроводжувала їх
ескадреним міноносця вдалося врятувати більше 2 тис. з 2800 чоловік, що складали команди цих кораблів, проте сам
адмірал Філліпс виявився в числі загиблих. Японці не заважали проведенню рятувальних робіт. Самі вони втратили
лише три літаки.
Катастрофа на морі вирішила долю Малайї і Сінгапуру. Японці отримали можливість безперешкодно
висаджувати десанти і будувати на узбережжі авіаційні бази. Японським військам вдалося швидко просунутися на
південь по Малайському півострову і прорватися в Сінгапур з тилу. Падіння Сінгапуру стало наслідком допущених
раніше, головним чином в Лондоні, прорахунків і помилок.
У Сінгапурі розв'язка наступила в неділю 15 лютого, рівно через тиждень після висадки японців на острові.
На той час захисники були відтіснені до передмість Сінгапуру, що знаходиться на південному узбережжі острова.
Запаси продовольства виснажувалися, водопостачання могло бути блокованим в будь-який момент. Увечері генерал
Персіваль вийшов з білим прапором. Це був сумний крок для хороброї людини, але капітуляція стала неминучою, і
він зважився на це, сподіваючись домогтися кращого поводження з його військами і цивільним населенням [2 с.
164].
21 січня японські війська вступили на територію Бірми. Долаючи незначний опір британських частин, вони
7 березня оволоділи столицею країни Рангуном.
Таким чином, з грудня 1941 по червень 1942 року японські війська окупували територію площею в 3800
тис. кв. км з населенням в 150 млн. чоловік. Японія в перші шість місяців війни зазнала незначних втрат - 15 тис.
загиблих – така ціна досягнутих результатів. В японо-американській війні 1941-1945 рр., Японія однозначно
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виступила агресором, проте, втягнувшись у неї, не змогла протиставити свою військову міць, американській,
оскільки остання мала потужні ресурси, в яких Японія була обмежена і тому приречена на поразку. Навіть, якщо б
Японія використала потенціал захоплених територій, то втручання у війну СРСР, а також застосування США ядерної
зброї, в кінцевому результаті, примусили її капітулювати.
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Summary: Word-formation processes belong to the internal way of enriching the vocabulary of a language
therefore, they are constantly paid great attention to. Thus, the present article makes an overview of the word formation
processes in the English language pointing out different types of morphemes and the way they function in the language. It
also analyses the most productive patterns in today’s English and their specific peculiarities.
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Because of new inventions and changes, every language needs new words. As the society is continuously growing,
we need the language to communicate efficiently. When new
inventions and changes enter our lives, we are in the need of naming them and, of course, to
communicate others about them. In the last centuries, many word creations were spread amongst the language
community and if it is to take a look at the vast amount of new inventions made in the 20th and 21stcentury, it is obvious that
the words we knew before were not enough to cover all these things. Exclusively in the 21st century, abbreviations could be
seen everywhere, thanks to the Internet (chat rooms and e-mail) and the cell phone (text messaging with its limited number of
characters). And, of course, there are language trends that come and go as time passes; old words with new meanings, like
surf, bug and web, whose meanings have broadened since the new technological inventions, but there are many other ways in
which new words are created.
Basically, the English language receives its new lexical items by internal creative processes and borrowing.
However, borrowing from other languages has always been a significant means of expanding the lexicon. F. Katamba reports
that there has been extensive borrowing from over 120 languages, and sometimes the etymology of a word can be traced back
through several languages, chess being an example of an originally Persian word that came to the English language by way of
Arabic and French. Latin and French words have been widely borrowed, leading to a particular characteristic in modern
English [4, 2005: 80].
It is worth mentioning that understanding what is meant by word formation includes knowledge of how a word is
constructed, as well as, knowing how words function in a language, knowing how free and bound morphemes work in word
building processes, the difference between the so-called content words and function words, and the rules according to which
the creation of new lexical items becomes possible. Such famous linguists as H. Jackson and E. Amvela point out that
studying word formation processes consists in examining the devices that exist in the English language which enable us to
create new words on the basis of already existing words [3, 2007: 20].
Before moving on to a retrospective of word formation processes, it is worth considering the field of study called
lexicology and the definition of “word”. Thus, lexicology, the study of lexis, is closely linked to other fields of study such as
phonology, morphology, syntax, semantics, etymology, and lexicography. They claim that in order to understand how the
words are created, it is necessary to analyze the types of morphemes that participate at the creation of lexemes. Morphemes
are free or bound, according to whether they can occur on their own or solely combined with other morphemes. Free
morphemes are mostly so-called content words - nouns, verbs, adjectives and adverbs which contain the main referential
meaning of a sentence - or function words which fill a grammatical function, such as the articles a/an and the, or the personal
pronouns I, you, he etc. The basic meaning of a word is carried by the stem which, if formed by a single morpheme called a
root or a stem. According to F. Katamba “morphemes possess a relatively stable meaning or function present in not just a few
but thousands of words” [4, 2005: 85]. Dwelling on this problem Professor A. Zapata offers a classification of morphemes.
Thus, from his point of view morphemes can be classified into [6, 2000: 137]:
1.
Free or independent morphemes and bound morphemes.
Free or independent morphemes are those morphemes which can occur alone as words and have a meaning or
fulfill a grammatical function; e.g., man, run, and. According to the famous linguist’s opinion there are two types of free
morphemes. Lexical (content or referential) morphemes are free morphemes that have semantic content (or meaning) and
usually refer to a thing, quality, state or action. These morphemes constitute the larger class of morphemes. They form the
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open class of words (or content words) in a language. Function(al) or grammatical morphemes are free morphemes which
have little or no meaning on their own, but which show grammatical relationships in and between sentences. And it should be
remarked that these morphemes are represented by prepositions, conjunctions, articles, demonstrative pronouns, auxiliary
verbs, pronouns; e.g., with, but, the, this, can, who, me.
Bound (or dependent) morphemes are those morphemes which never occur alone as words but as parts of words;
they must be attached to another morpheme (usually a free morpheme) in order to have a distinct meaning: -er in worker, -er
in taller, -s in walks, -ed in passed, re- as in reappear, un- in unhappy, -ness in readiness, -able in adjust-able; -ceive in
conceive, receive, -tain in contain, obtain, etc. In his opinion there are two types of bound morphemes: bound roots and
affixes. Bound roots are those bound morphemes which have lexical meaning when they are attached to other bound
morphemes to form content words: -ceive in receive, conceive; -tain in retain, contain; plac- in implacable, placate; and
which change the meaning or function of those words; e.g., -ment in development, en- in enlarge;’s in John’s; -s in claps, -ing
in studying, etc.
Further, speaking about word-formation the famous linguist affirms that there are different classifications of wordformation processes, and namely, morphological and lexical. Dwelling on this problem we would like to remark that many
linguists believe that the processes that are morphological ones are: affixation, compounding, reduplication, compounding,
symbolism, and suppletion. The lexical processes are: acronymy, clipping, blending, borrowing, back-formation, word
coinage, functional shift.
Affixation consists in adding derivational affixes (prefixes, infixes and suffixes) to roots and stems to form
new words. For example, if the suffix -able is added to the word pass, the word passable is created. Likewise, if to the word
passable the prefix in- (or rather its allomorph im-) is attached, another word is formed, namely impassable. In linguists
opinion affixation is a very common and productive morphological process in synthetic languages. As for the English
language, it should be mentioned that derivation is the form of affixation that creates new words [2, 2007, 240].
Compounding consists in the combination of two or more (usually free) roots to form a new word. For
example, the word blackboard, heartfelt, brother-in-law are compound words; they are made up of the roots (at the same time
words themselves) black and board, heart and felt, brother, in and law, respectively. Compounding is a very common process
in most languages of the world (especially among synthetic languages). Unlike other languages, in English, for instance,
compound words have the following characteristics: compound words behave grammatically and semantically as single
words [1, 2001: 85]. Since compound words behave as units, between their component elements no affixes (whether
inflections or derivations) can usually occur; inflectional suffixes can appear only after compound words. For example,
bathrooms, school, buses, water resistant. The following are a few possible combinations:
n + n = n: sunrise, dancing girl, hand-shake, air-conditioning, cigar smoker,windmill;
v + n = n: rattlesnake, call-girl, dance-hal;.
adj. + n = n: darkroom, highbrow;
n + adj. = adj: e.g., airsick, bottle-green;
pron. + n = n: she-pony, he-goat;
prep. + v = v: overtake, undergo;
prep. + n = n: onlooker, off-day;
adj. + adj. = adj: gray-green, Swedish-American.
However, there are some cases in which the headword does not determine the grammatical class of the compound;
for example:
n + v = adj: e.g., man-eating, ocean-going, heartfelt;
adj./adv. + v = adj: e.g., hard -working, good-looking, dry-cleaned;
n + prep. = n: passer-by, hanger-on;
v + (adv.) prep. = n: show-off, holdup;
v + adv. = n: have-not, get-together.
Thus, we can say that compounding is a recursive process; one compound itself may become a constituent of a
larger compound (lighthouse keeper, living-room furniture).
Generally speaking about reduplicative compounds we could say that this is a special type of word- formation in
English that consists in putting together two or more stems that have the same formal structure, that is, they belong to the
same part of speech. According to V. Adams “Reduplication consists in the repetition of all or of a part of a root or stem to
form new words”. If the entire root or stem is repeated, the process is called complete (or total) reduplication, and the new
word is considered as a repetitive compound. If only a part of the root or stem is repeated, the process is called partial
reduplication, and the repeated portion is called a reduplicative. Thus, such reduplicatives may occur as preposed, interposed,
and postposed to the root or stem [1, 2001: 97]. And here we must point out that in English, partial reduplication is a little bit
more common than total reduplication. Thus, the most common uses of reduplicatives in English are the following:
1. To imitate sounds (rat-a-tat (knocking on door), tick-tack (of a clock), ha-ha (of laughter), bow-wow (of dog));
2. To suggest alternating movements (see saw, flip-flop, ping-pong);
3. To disparage by suggesting instability, nonsense, insincerity, vacillation (higgledy-piggledy, hocus-pocus,
wishy-washy, dilly-dally, shilly-shally, willy-nilly);
4. To intensify or give a more emotional /colourful stylistic effect (teeny-weeny, tip-top).
And, of course, we must emphasize acronymy which is the process whereby a new word is formed from the initial
letters of the constituent words of a phrase or sentence. A well known scholar Katamba remarks that there are two main types
of acronyms:
1) Acronyms which are pronounced as a word ;
2) Acronyms which are pronounced as sequences of letters;
Speaking about the fist type of acronyms, that is, acronyms which are pronounced as a word, we can give suc
examples asa (NASA (National Aeronautics and Space Administration), radar (radio detecting and ranging), laser (light
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amplification by stimulated emission of radiation), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code). As can be seen, acronyms of this type often
derive from phrasal names. Many of them belong to the jargon (specialized language) of particular occupations, organizations
or fields of study (esp. scientific, administrative, political) and might be completely meaningless to the persons who are not
familiarized with them.
1. As for the second type of acronyms, that is acronyms which are pronounced as sequences of letters , the
following examples will be given (C.O.D.(cash on delivery), MIT (Massachusetts Institute of Technology), VIP (very
important person).
And , it is but natural to say that Modern English favours shortening as one of the most widely used and most
productive ways of word-formation. Thus, all linguists remark clipping and blending that are becoming more and more
popular in Modern English word-formation.
Jackson, H., Amvela, F. claim that clipping is the process whereby new words are formed by shortening other
words by eliminating the initial part, the last part, or both parts, of those words (phone from (tele)phone, plane from
(air)plane, ad (advert (BrE)) from ad(vertisement), exam from exam(ination), flu from (in)flu(enza), fridge(esp. BrE) from
refrigerator)[3, 2007: 27]. Linguists consider that clipped forms generally show a certain tone of informality, which is often
reflected in their spellings; showbiz for showbusiness, 'cause ('cuz or cos) for because, praps for perhaps. In some cases, the
spelling is adapted to suit the pronunciation of the original word, as in mike for microphone, Mike for Michael, nark for
narcotics, bike for bicycle. Still in other cases, neither spelling nor pronunciation changes as in veg \ "vedZ\ for vegetable (or
veggies \ "vedZiz\ for vegetables). In many long-established cases, the full form is rarely used or is not ordinarily known, as
in omnibus for bus and mobile vulgus for mob. Other common clippings are cosec \ "k´Usek\ from cosecant \ k´U"si…k´nt\
(in trigonometry), demo for demonstration, Doc from Doctor, Ed from Education, French fries (AmE) from Frenchfried
potatoes, gas from gasoline, gents from gentlemen's room (lavatory), gym from gymnasium, lab from laboratory, lib form
liberation.
Lipka, L claims that “Blending is the process whereby new words are formed by combining parts of two words,
usually the beginning of one word and the end of another”. For example, smog (smoke + fog), brunch (breakfast + lunch),
heliport (helicopter + air-port), motel (motor + hotel), FORTRAN (formula translation) [ 5,1992: 124]. To illustrate this
word-formation patter we can give the following examples: breathalyzer (breath + analyzer), electrocute (electro + execute),
Eurovision (European + television), multiversity (multiple +university), newscast (news + broadcast), paratroops (parachute
+ troops), telecast (television + broadcast), travelogue (travel + catalogue), telex (teleprinter + exchange).
Another remarkable type of coining new words in English in linguists’ opinion is back-formation. Thus, back–
formation is the process by which new words are formed by the deletion of a supposed affix from an already existing word.
For example, the verbs peddle, edit, hawk, enthuse, stoke, swindle, televise, donate, sculpt, buttle have been created from the
preexisting nouns peddler, editor, hawker, enthusiasm, stoker, swindler, television, donation, sculptor and butler,
respectively. The nouns have been thought to be derivatives of verbs on the analogy of cases such as revision, creation,
formation, transmission, to name a few, which are true derivatives form the verbs revise, create, form, transmit, respectively.
This process normally involves the transformation of one part of speech into another.
And probably the most modern and “pure English word-formation pattern” according to its structure is functional
shift. Different linguists have different approaches to this process, anyway all agree that “functional shift (conversion or zero
derivation) is the process by which new words are created by using a word in new functions, without any change in its
form”[2, 2007, 250]. Thus, we can say that the main criteria to analyse conversion are- the syntactic and the morphological
criteria. The syntactic criterion is based on the position of the word in the sentence structure and the syntactic ties the word
acquires in its new use. For example, when the word water is used in the following sentence “Give me some water, please,” it
is used as a noun, which is probably its original (and more common) use. But when water is used in the sentence “The
children water the plants every morning”, it is used in a new syntactic function, namely, as a verb, and no change in spelling
or pronunciation has been made. In other words, as we can see the grammatical category of the word water has shifted from
noun to verb.
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ANALYSIS OF GENDER CONSTRUCTION IN ENGLISH PROVERBS
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Abstract: The paper addresses gender-based proverbs where the concept of gender has been so deeply embedded in
culture influencing the stereotypical behavior of many generations of people. The research focuses on the analysis of the
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English proverbs as a separate text rather than as part of a larger text or interaction. The research data is taken from such
sources as: A Dictionary of Proverbs by Jennifer Speake and John Simpson and The Prentice-Hall Encyclopedia of World
Proverbs by Wolfgang Mieder.
Key words: proverb, gender construction, gender roles, connotation, stereotype, mixed-type.
In English folklore rich in oral traditions, there is nothing more poetical, relevant, interesting and researchable than
proverbs. Every culture has a way of expressing, articulating and projecting its perception of the world. Proverbs include a
form of exalted language aimed at exhibiting people’s beliefs and conceptions of the universe. They are popular sayings
meant to highlight or reiterate discourse; a pivot which language depends on. While much has been written on what a proverb
is, it is more important to understand what a proverb does.
A proverb is a short witty statement or remark that teaches a lesson or gives practical advice. Usually, proverbs
contain humor, but that humor, particularly when the subject concerns women, can be bitter, satirical, and even macabre.
While analyzing English proverbs, it is has been challenging to find out what the English think about men and
women. A review of dozens of studies revealed that men and women are basically alike when it comes to personality,
thinking ability and leadership. The differences that do exist may reflect social expectations, not biology. Despite this
evidence, the media continue to spread the idea that the genders are fundamentally different — with real-life consequences.
Having consulted such sources as A Dictionary of American Proverbs; Oxford Dictionary of Phrases, Sayings and
Quotations; Webster’s New World Dictionary; Dicționar de Proverbe englez-roman, we have come across one hundred and
one proverbs in English referring to men’s and women’s roles in the society. Sixty of these proverbs deal with stereotypical
views concerning the role of women in the society, while the rest forty-one proverbs are about men. The following table will
display gender-based proverbs as they are encountered as a rule in English:
Men
Women
1. A drawning man catches a straw.
1. A fair wife and a frontier castle breed quarrels.
2. An ox is taken by the horns and a man by the
2. A good wife's a goodly prize, saith Solomon the
tongue.
wise.
3. You are like the man that sought his more, and he
3. Refuse a wife with one fault, and take one with
riding on her.
two.
4. Do as you would be done by. Such answer as a
4. The cunning wife makes her husband her
man gives, such will he get.
apron.
5. No man is wise at all times.
5. A fair woman without virtue is like palled wine.
6. The best wine is that a body drinketh of another
6. A woman, a dog, and a walnut tree, the more
man’s cast.
you beat them the better they be.
7. The deserves not the sweet that will not taste the
sour; no man better knows what good is than he
7. Dally not with women or money.
who hath endured evil.
8. Adversity makes a man wise.
8. Never choose your women or your linen by
candlelight.
9. A man cannot give what he hasn’t got.
9. Three women and a goose make a market.
10. If the adder could hear, and the blindworm could
see, neither man nor beast would ever go free.
10. Women are as changeable as the wind.
11. Many men have many minds.
12. All men are mortal.
13. No man hath a lease of his life.

11. Women are the devil's nets.
12. He that has no wife has his strife.
13. The cunning wife makes her husband her
apron.

14. Men are not angels; every man has his faults.
15. Anger death quickly with a good man.
16. Apparel makes the man.
17. If my aunt had been a man, she’d have been my
uncle.
18. A bad woman is worse than a bad man.
19. The best or worst thing to man, for this life, is good
or ill chasing his good or ill wife.
20. Better be an old man’s darling, than a young
man’s warling.
21. The bird is known by his note, the man by his
words.
22. Boys will be men.
23. There were brave men before Agamemnon.
24. A good man is hard to find.
25. Behind every successful man is a woman.

14. The first wife is matrimony, the second
company, the third heresy.
15. The wife is the key of the house.
16. There is one good wife in the country, and
every man thinks he has her.
17. Who has a fair wife needs more than two eyes.
18. A fair woman and slashed gown find always
some nail in the way.
19. A fair woman without virtue is like palled
wine.
20. A house well-furnished makes a woman wise.
21. A wicked woman and an evil is three
halfpence worse than the devil.
22. A woman, a dog, and a walnut tree, the more
you beat them the better they be.
23. A woman and a cherry are painted for their
own harm.
24. A woman and a glass are ever in danger.
25. A woman either loves or hates in extremes.
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26. The way to a man’s heart is through his stomach.
27. A hungry man is an angry man.
28. Men are born the slaves of women.
29. Man gets and forgets, women gives and forgives.
30. Men must work and women must weep.
31. A man chases a girl until she catches him.
32. All men are fools, but all fools are not men.
33. Men build houses, women build homes.
34. Man is the only animal who can be skinned twice.
35. Men seek less to be instructed than applauded.
36. When a man marries, his troubles begin.
37. A man assaulted is half taken.
38. A man is as old as he feels, and a woman as old as
she looks.
39. A man of straw is worth a woman of gold.
40. A man without a wife is but half a man.
41. A solitary man is either a beast or an angel.
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26. A woman is a weathercock.
27. A woman is flax, man is fire, and the devil
comes and blows the bellows.
28. A woman that loves to be at the window is like
a bunch of grapes on the highway.
29. Tell a woman she is fair and she will soon turn
fool.
30. Who has a woman has an eel by the tail.
31. Never choose your women or your linen by
candlelight.
32. The more women look in their glass, the less
they look to their house.
33. Where there are women and geese, there
wants no noise.
34. Women and hens are lost by gadding.
35. Women are great talkers.
36. Women are saints in church, angels in the
street, devils in the kitchen, and apes in bed.
37. Women laugh when they can, and weep when
they will.
38. If a woman is happy with her husband, she
will be a good mate for him.
39. All women are good.
40. A woman’s advice is no great thing, but he
who won’t take it is a fool.
41. A bad woman is worse than a bad man.
42. When an ass climbs a ladder, we may find
wisdom in women.
43. Silence is the best ornament of a woman.
44. Many women, many words; many geese, many
turds.
45. Woman’s mind and winter wind change off.
46. Play, women and wine undo men laughing.
47. Discreet women have neither eyes not ears.
48. Gaming, women and wine while they laugh,
they make men pine.
49. There are no such things as good small beer,
good brown bread, or a good old woman.
50. King Arthur did never violate the refuge of a
woman (her tongue).
51. One tongue is enough for a woman.
52. Trust not a woman when she weeps.
53. Three wonders of England, the churches, the
women, the wool.
54. A woman’s advice is but slender, yet he that
refuses it is a madam.
55. A woman can do more than a devil.
56. Women are necessary devils.
57. Women, priests and poverty never have
enough.
58. Women will have the last word.
59. A woman’s place is in the home.
60. A woman conceals what she knows not.

Surprisingly, most of the proverbs about women have more negative meanings than those about men. Out of sixty
proverbs about women, only twenty-three proverbs have positive connotation, the others describe women like immoral
persons who betray, deceive, lie and talk too much. It is often claimed that in many societies there are negative stereotypes
relating to women and language and it may be proven by the following English proverb: “A woman’s tongue wags like a
lamb’s tail “, “Women are great talkers”,” Many women, many words; many geese, many turds”.
These proverbs imply that many people stereotypically think that women are more talkative than men. Yet, there
has not been one study which supports this conventional belief: studies in laboratories, classrooms, meetings and television
chat shows indicate that women, in fact, talk less than men. This suggests that the false stereotype of talkative women is not a
reflection of reality but just a reflection of the social expectation that women should be silent, because silence has usually
been considered synonymous with obedience in many societies and in England as well.
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Another stereotype concerning women’s language is well displayed in the following proverbs ” One tongue is
enough for a woman”, “Three women and a goose make a market”. A lot of people think that women are less polite than
men, because they interrupt others and ask a lot of stupid questions. These stereotypes have actually been supported through
extensive linguistic research. W. Meider [1, 1981, 26] women’s language has the following characteristics:
Female speakers interrupt less than males in mixed-type conversations.
Female speakers use more indirect speech than males.
Female speakers use more conversational support such as “minimal responses” than males.
Female speakers use features which indicate tentativeness, such as “tag questions”, and expressions that
make them sound hesitant or uncertain.
These findings have given rise to the idea that women speak in a cooperative way or a polite way, whereas men
speak in a competitive way and many of the above mentioned proverbs contain and reflect some of these ideas.
Despite the fact that proverbs characterized certain women as foolish and dangerous for men, for example:”Play,
women and wine undo men laughing”, there are many other proverbs about women who are good and helpful, as in: “A good
wife makes a good husband”. If one looks at women from another perspective, not like some heartless and ruthless persons,
one may rediscover a new personality in them. Thus, in the following example:” A wise woman builds her home”, it is
possible to see the woman in a totally different role, like a commendable wife and mother who is industrious, selfdisciplined, orderly, charitable, given to hospitality and lives for her home and family. She is a woman of virtue because she
is spiritually minded and she takes her home seriously.
A godly woman is rare and very hard to find. The same thing could be said about the godly man. A well-known
proverb says” Behind every good man is a good woman”. A godly wife contributes greatly to the success and prosperity of
her husband. It is remarkable that in this proverb devoted to a godly and virtuous woman one finds nothing about the
woman, but only the description of her husband as a prominent leader of the household. A wife can have a tremendous
influence; nevertheless the husband is responsible before God to live rightly regardless of the spiritual and moral state of his
spouse. If a man fails spiritually, it is, first and foremost, his fault. He must not blame anyone but himself. His wife may
have a negative influence, but he is responsible to follow God, not her.
Certainly, there is a powerful opposition between men and women; some say that women are all evil, while others
affirm the opposite. Some assert that men are challenged by women’s stupidity, while others say that: ”boys will be boys”.
There are many differences among them in terms of intelligence, opinions, appearances, personalities, and gender, which are
generally the most basic ones.
Gender identity focuses on the differences as well as the similarities between females and males. In general, men
undertake different responsibilities and tasks as compared to women. From ancient history to modern times, the borderline
“differences” between women and men have not exactly changed yet. However, many people pretend not to see these
similarities between genders.
The present analysis revealed that there are some proverbs about women and men with similar meanings. This fact
shows that their inner worlds are alike in a way. For example let’s take the following two proverbs:” Men are not angels;
every man has his faults” and “Women are necessary evils”. These two examples show us the similarity between these two
creatures created by God.
While it is true to say that there are some common points between women and men, in fact, there are many
differences, too. For example men are stronger than women, and women are foxier than men.
All in all, after studying the proverbs related to females it turned out that women are seen as bad, selfish and
talkative creatures as twenty-three proverbs out of thirty-five have negative connotations. Consequently, people see women
in that negative light that is why they like to warn people to be careful with them and not to trust them. While the number of
proverbs about men with positive connotations exceeds the number of proverbs were they are described in a bad way:
twenty-nine proverbs out of forty have positive connotations.
Proverbs surround people every day. Whether at work, school, and church or during a conversation with a friend,
the likelihood of hearing a proverb is rather high. Proverbs play many roles in a society. The first, possibly, most common
role that a proverb plays is to educate. No matter what kind of proverb one will use, he will demonstrate that he is erudite,
because persons that use in their speech proverbs look wiser and more intelligent.
There is a proverb for just about every circumstance, and proverbs can be applied to any situation. By using
proverbs people can manipulate their linguistic resources, and demonstrate to others that they knew such notions as respect,
affection, love and others virtues.
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Bogdan Silvia,
Senior Lecturer,
Alecu Russo State University of Balti,
Republic of Moldova
Abstract: The paper investigates the epithets from The Season of Divorce by J. Cheever and their translation into
Romanian. It presents the epithets used in this short story and classifies them according to a criterion based on translation
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transformations. It further determines the translation strategies used by the translator to render the epithets from English into
Romanian.
Key words: epithet, translation transformations, translation strategy, partial equivalent, source text, target text.
The paper, which is a part of a bigger research project, aims at determining the translation strategies used to render
the epithets from the short story The Season of Divorce by John Cheever.
By using epithets the writer makes the reader accept his individual perception and evaluation of things. Curiously
enough, the short story under consideration, regarded as realistic and thus objective, does include epithets. The use of epithets
proves that the writer consciously or unconsciously provides some subjective views and interpretations of the characters,
things or phenomena described in the story.
The Season of Divorce contains thirty-seven epithets all in all. Thus, they may be divided into: descriptiveestimative – twenty-three; constant – six; metaphoric – two; hyperbolic – three; metonymical – one; ironic – one; oxymoronic
– one. However, only those adjectives that have undergone some transformations in the process of translation are examined
in this paper.
Ciprian Şiulea, the translator of John Cheever’s The Season of Divorce, entitles the Romanian version „Anotimpul
divorţului”. The literary composition appears along with other stories of John Cheever in the volume „Povestiri”, published
by Polirom in 2011. The volume won the Pulitzer Prize, the National Book Critics Circle Award and the American Book
Award.
All the examples under consideration and their translation strategies are graphically presented in a table below. This
table arranges the information into three columns. The first column displays the exact context from the source text, the
second one presents the context from the target text and the third one includes the strategies used for rendering the epithets
under analysis. The transformations applied by the translator while transferring the epithets from English into Romanian are
organized into: grammatical, lexical and lexico-grammatical (complex) ones.
Source Text
Target Text
Translation Strategies
“She once hung her
„Odată şi-a atîrnat diploma
diploma above the kitchen sink, but deasupra chiuvetei din bucătărie, dar
Types of equivalents:
it was a short-lived joke and I a fost o glumă care n-a ţinut mult şi
partial equivalents: “joke”- „glumă”;
don’t know where the diploma is acum nu mai ştiu unde e diploma ei.”
“short-lived”- „care n-a ţinut mult”.
now.”
“The Newsomes’ parties
„Petrecerile lor sunt mari şi
Types of equivalents:
are large and confusing, and the zgomotoase, iar tendinţele arbitrare
partial
equivalents:
“arbitrary”„tendinţele”;
arbitrary impulses of friendship de împrietenire au unde să se „arbitrare”;“impulses”are given a free play.”
desfăşoare.”
“friendship”- „împrietenire”.
Lexical
transformations:
concretization of meaning: “friendship” (the
state of being friends)- „împrietenire” (the act
of making friends)
“Dr. Trencher doesn’t
„Doctorul Trencher nu
Types of equivalents:
smoke or drink, and I don’t know fumează şi nu bea şi nu ştiu dacă are
partial
equivalents:
“arbitrary”whether there’s any connection or vreo legătură cu asta, dar faţa lui „arbitrare”; “fresh”- „proaspătă”; “eyes”not, but the coloring in his slender îngustă arată foarte proaspătă- are „ochi”;
“clear”„limpezi”;
“strong”face is fresh- his cheeks are pink, obraji roz şi nişte ochi albaştri „pătrunzători”.
and his blue eyes are clear and limpezi şi pătrunzători.”
Lexical transformations: omission:
strong.”
“coloring”
generalization of meaning (the
coloring is fresh- faţa arată proaspătă)
“The house is old„Casa e de modă veche;
fashioned; its living rooms are camerele de zi sunt mari şi holurile
large, its halls are gloomy, and the întunecoase, iar ei nu par să genereze
Trenchers don’t seem to generate suficientă căldură umană ca să
Types of equivalents:
enough human warmth to animate anime acel spaţiu, astfel că uneori
partial
equivalents:
“human”the place, so that you sometimes cînd pleci de la ei la sfîrşitul serii iei „umană”; “warmth”- „căldură”.
taka away from them, at the end of cu tine senzaţia unui mare număr de
an evening, an impression of many camere goale.”
empty rooms.”
“With the play of green
light from a television set on her
drawn features and her thin hands
stroking Fräulein, Mrs. Trencher
looked to me one evening like a
good-hearted
and
miserable
soul.”
“She

complained

that

„Cum stătea într-o seară, cu
lumina
verde
a
televizorului
reflectîndu-se pe faţa ei obosită şi
mîngîindu-l pe Fräulein cu mîinile ei
subţiri, am avut impresia că doamna
Trencher e o femeie cu inima bună,
dar nefericită.”
„S-a

plîns

că

doamna

Types of equivalents:
partial equivalents: “good-hearted”„cu inima bună”; “miserable”- „nefericită”.
Lexical transformations: modulation
of meaning: “drawn”- „obosită”.
generalization
of
meaning:
“features”- „faţa”.
concretization of meaning: “soul”„femeie”.
Types of equivalents:
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Mrs. Trencher was a tireless and
aggressive gossip.”

Trencher e o bîrfitoare neobosită şi
agresivă.”

“I was tired that night and
worried about taxes and bills, and I
could
think
of
Trencher’s
declaration only as a comical
mistake.”
“A blind man asks you to
help him across the street, and as
you are about to leave him, he sizes
your arm and regales you with a
passionate account of his cruel
and ungrateful children; or the
elevator man who is taking you up
to a party turns to you suddenly and
says that his grandson has infantile
paralysis. The city is full of
accidental revelations, half-heard
cries for help, and strangers who
will tell you everything at the first
suspicion of sympathy, and
Trencher seemed to me like the
blind man or the elevator operator.”
“For the first time then,
the situation seemed serious to me,
for in his helplessness I knew that
he might have touched an
inestimable and wayward passion
that Ethel shared with some other
women- an inability to refuse any
cry for help, to refuse any voice that
sounds pitiable.”

„În seara aceea eram obosit
şi îngrijorat din cauza impozitelor şi
facturilor, astfel că nu mă puteam
gîndi la declaraţia lui Trencher decît
ca la o eroare comică.”
„Un orb te roagă să-l ajuţi
să treacă strada, iar cînd te pregăteşti
să iţi continui drumul te prinde de
braţ şi te desfată cu o poveste
pasională despre copiii lui cruzi
şinerecunoscători; sau liftierul care te
duce la o petrecere se întoarce brusc
spre tine şi îţi spune că nepotul lui are
paralizie infantilă. Oraşul e plin de
revelaţii accidentale, strigăte de
ajutor auzite doar pe jumătate şi
necunoscuţi care o să-ţi povestească
totul la cea mai mică suspiciune de
simpatie, iar Trencher mi se părea la
fel ca orbul sau liftierul.”

“He left a few minutes
after we arrived, but his mannerthe sadglance he gave Ethel, the
way he sidestepped me, the
sorrowful way that he refused the
Newsomes while they asked him to
stay longer, and the gallant
attentions he showed his miserable
wife- made me angry.”
“Then I happened to
notice Ethel and saw that her color
was high, that her eyes were bright
and that while she was praising
Mrs. Newsome’s new shoes, her
mind was not on what she was
saying.”

„Pentru prima oară, atunci,
situaţia a început să mi se pară
serioasă, pentru că ştiam că în
disperarea lui ar fi putut să stîrnească
o
emoţie
inestimabilă
şi
imprevizibilă pe care Ethel o
împărtăşeşte cu alte multe femeiincapacitatea de a ignora un strigăt
după ajutor, de a ignora orice voce
care trezeşte mila.”
„A plecat la cîteva minute
după ce sosisem noi, dar modul în
care s-a purtat- privirea tristă pe care
i-a aruncat-o lui Ethel, felul în care
m-a ocolit pe mine şi a refuzat plin de
regret să mai stea, atitudinea galantă
faţă de nefericita lui soţie- m-a
înfuriat.”
„Apoi
am
văzut-o
întîmplător pe Ethel şi am observat că
ochii îi strălucesc şi are obrajii
aprinşi şi că, în timp ce lăuda noii
pantofi ai doamnei Newsome, mintea
nu îi stătea deloc la ceea ce spune.”
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partial
equivalents:
„neobosită”;
“aggressive”“gossip”- „bîrfitoare”.
Types of equivalents:
partial
equivalents:
„comică”; “mistake”- „eroare”.

“tireless”„agresivă”;

“comical”-

Types of equivalents:
partial equivalents: “passionate”„pasională”; “cruel”- „cruzi”;
“children”- „copiii”;
“accidental”„accidentale”;
“revelations”- „revelaţii”;
“half-heard”- „auzite doar pe
jumătate”; “cries for help”- „strigăte de ajutor”;
“account“-„poveste”.

Types of equivalents:
partial equivalents: “inestimable”„inestimabilă”.
Lexical
transformations:
concretization
of
meaning:
“passion”„emoţie”.
modulation of meaning: “wayward”„imprevizibilă”.

Types of equivalents:
partial equivalents: “sad”- „tristă”;
“glance”- „privirea”.

Types of equivalents:
partial
equivalents:
“eyes”„ochii”;“bright”- „strălucesc”.
occasional
equivalents:
“high”„aprinşi”.
Grammatical
transformations:
substitution of parts of speech: “bright” (adj.)„strălucesc”(v).
Lexical
transformations:
generalization of meaning: “color”- „obrajii”.

“Fatigue seems to differ
for adults and children only in that
adults recognize it and so are not
overwhelmed by something they
can’t name; but even with a name
for it they are overwhelmed , and
when we were tired, we were
unreasonable, cross, and the
victims
of
transcendent
depressions.”
“The afternoon sun was
clementand pure, and only the
colored shadows made me

„Epuizarea adulţilor pare să
difere de cea a copiilor doar prin
faptul că adulţii recunosc fenomenul
şi nu sînt copleşiţi de ceva ce nu pot
numi; dar chiar dacă ştiu despre ce
este vorba, sînt copleşiţi şi ei, iar
atunci cînd sîntem obosiţi încetăm să
mai fim rezonabili, sîntem certăreţi şi
dispuşi
către
exteriorizarea
emoţiilor.”
„Soarele de după-amiază
era blînd şi curat şi numai umbrele
colorate mă făceau să-mi aduc

Stylistic transformations: explicative
translation
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remember that it was midwinter,
that the cruise ships were returning,
and that in another week jonquils
would be twenty-five cents a
bunch.”
“Walking
down
Lexington Avenue, we heard the
drone bass of a church organ sound
from the sky, and we and the others
on the sidewalk looked up in piety
and bewilderment, like a devout
and stupid congregation, and saw
a formation of heavy bombers
heading for the sea.”
“He
seemed
distraughtand exhilarated when
he appeared.”

aminte că e mijlocul iernii, că
vapoarele se întorceau şi că peste încă
o săptămînă narcisele vor fi 25 de
cenţi snopul.”

Types of equivalents:
partial equivalents: “sun”- „soarele”;
“clement”- „blînd”; “pure”- „curat”; “colored”„colorate”; “shadows”- „umbrele”.

„În timp ce mergeam pe
Lexington Avenue am auzit din cer
sunetul grav, de bas, al unei orgi de
biserică, iar noi şi ceilalţi trecători am
privit în sus cu pioşenie şi uimire, ca
nişte enoriaşi bigoţi şi stupizi, şi am
văzut o escadrilă de bombardiere
grele îndreptîndu-se spre ocean.”

Types of equivalents:
partial
equivalents:
“devout”„bigoţi”; “stupid”- „stupizi”.
Grammatical
transformations:
substitutions of word forms: “congregation”„enoriaşi”.

„În timp ce intra mi s-a
părut agitat şi euforic.”

Types of equivalents:
partial equivalents: “distraught”„agitat”;“exhilarated”- „euforic”.

“I’m matter of fact.”

„Sînt un bărbat cu simţ
practic.”

“There was a loud
rapping on the radiator, asignal
from the people upstairs for
decorum and silence- urgent and
expressive,
like
the
communications that prisoners send
to one another through the
plumbing in a penitentiary.”
“I cry because I had to
wear an ugly dress- a hand-medown dress- to a party twenty years
ago, and I didn’t have a good time.”
“The children have built
something out of an orange crate,
something preposterous and
ascendant, and their sweetness,
their compulsion to build, the
brightness of the light are reflected
perfectly and increased in Ethel’s
face.”
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„În calorifer se auzeau bătăi
puternice, un apel la linişte şi la
decenţă din partea celor de sus,
imperios şi expresiv precum
mesajele pe care le transmit
prizonierii prin intermediul ţevilor din
puşcărie.”
„Plîng pentru că a trebuit să
port o rochie urîtă- o rochie care-i
rămăsese mică surorii mele- la o
petrecere de acum douăzeci de ani şi
pentru că nu m-am simţit bine.”
„Copiii au contruit ceva
dintr-o lidişă de portocale, ceva
vertical şi absurd, iar drăgălăşenia
lor, nevoia lor de a construi şi
strălucirea luminii se reflectă perfect
pe faţa lui Ethel.”

Lexico-grammatical
transformations:
explicative translation

Types of equivalents:
partial
equivalents:
“urgent”„imperios”; “expressive”- „expresiv”;“signal”„apel”.

Types of equivalents:
partial equivalents: “dress”- „rochie”.
Lexico-grammatical
transformations:
explicative translation
Types of equivalents:
partial equivalents: “preposterous” –
„absurd”.
contextual equivalents: “ascendant”„vertical”.
Grammatical
transformations:
transposition of words

The results of the study show that the translator used quite a number of transformations while rendering epithets
into Romanian from The Season of Divorce by J. Cheever. Thus, Ciprian Şiulea resorts to forty-six partial equivalents, one
contextual equivalent and one occasional equivalent. The translator applies fifteen transformations: three grammatical
transformations (one transposition of words, one substitution of parts of speech and one substitution of word form), nine
lexical transformations (one omission, three generalizations, two modulations, three concretizations) and three stylistic
transformations (three explicative translations).
By way of conclusion, it is worth mentioning that quite a number of grammatical, lexical and stylistic
transformations have been applied for the translation of epithets from the short story The Season of Divorce by John Cheever.
The translator used such translation strategies as modulation of meaning, concretization of meaning, generalization of
meaning, substitution of word forms, transposition of words, focusing on the connotation of words and their meanings.
This paper also draws our attention to some important differences encountered in the Romanian version of The
Season of Divorce. It reveals the main difficulties encountered while translating epithets from the story and compares the
original source language unit with the target language one.
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ПРОБЛЕМА МОДАЛЬНОСТІ БЕЗОСОБОВИХ ЗВОРОТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
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Палій В. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики німецької та французької мов
Рівненський державний гуманітарний університет
Особливості та підбір паралельних значеннєвих конструкцій французьких безособових зворотів із
займенником il привертали до себе увагу як зарубіжних так і українських лінгвістів. Особливу увагу мовознавці
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звертають на вивчення саме синтаксичних структур з використанням безособових зворотів французької мови як
відображення національної мовної картини.
Безособові звороти часто виражають суб'єктивне відношення мовця, його думку з приводу тієї або іншої
ситуації спілкування; для нас представляє інтерес співвідношення цієї структури з категоріями модуса і диктума.
Поняття категорії модуса і диктума ввів Ш. Баллі. Згідно з його розумінням, експліцитна пропозиція структури
складається з двох частин: «Одна з них буде корелянтом процесу, явища, стану – диктум (від латин. dictum –
"сказане"), друга містить головну частину речення, без якої взагалі його не може бути, тобто вираження модальності,
корелятивної операції, здійсненої мислячою особою. Логічним і аналітичним виразом модальності служить
модальне дієслово (думати, радіти, бажати), а його суб'єктом – модальний суб'єкт; обоє утворюють модус (від латів.
modus – "образ, спосіб"), який доповнює диктум» [1, с. 44]. Інакше кажучи, диктум означає те, про що говориться в
реченні (подія, ситуація, сам факт), а модус – відношення мовця (автора) до висловлювання або ж відношення
описаного факту (ситуації, події) до дійсності» [1, с. 60].
У французькому реченні обов'язковою є присутність підмета (у тому числі формального,
наприклад, безособового займенника on що пов'язане з тенденцією до дієслівної двокомпонентності, наприклад: «De
la fenêtre on voyait la grande pelouse que bordait une allée de gravier»[5, c.102].
Французькі звороти з використанням займенника третьої особи однини il вважаються безособовими.
Семантична спустошеність il, відсутність вказівки на конкретний суб'єкт, вважається основною особливістю
французької двоскладової безособової конструкції.
Найбільш простими і показовими є французькі звороти з займенником il, які описують будь-які природні
або атмосферні явища : il pleut, il neige, il tonne, il gèle. Поряд з дієсловами neiger, pleuvoir, geler вживаються дієслова
faire, рідше être : il fait gris, il fait sombre, il fait du vent , il fait mauvais / mauvais temps, il fait beau / beau temps, il était
nuit close.
Традиційно виділяють наступні синтаксичні структури, які пов’язані з виразами стихійних процесів або
явищ:
- безособові дієслівні звороти: il pleut, il gronde, il neige, il tonne;
- безособові дієслівно-іменні звороти: il pleuvait une pluie fine, il tombait de la neige, il soufflait du vent;
- безособові звороти з дієсловом faire: il fait tard, il fait beau, il fait nuit ( дієслово faire широко вживане і
зустрічається з різноманітними словами, що використовуються для опису явищ природи і навколишнього
середовища);
- безособові звороти з дієсловом être: il est tôt, il est trois heures.
Конструкції з дієсловом faire вживаються лише в третій особі однини: il fait froid, il fait un admirable temps і
т.п. В ролі доповнень можуть виступати як прикметники, так і іменники з супроводжуючими їх словами. Дієслово
faire в формі третьої особи однини має при собі конкретне позначення явища і стану: il fait nuit, il fait jour, il fait
chaud, il fait humide, il fait sec, il fait clair.
Використання виразу il у а в різних дієслівних формах передає темпоральне співвідношення об'єкту з
моментом мовлення. У французькій мові важливішим вважається момент наявності/відсутності суб'єкта, що
передається семантикою зворотів з виразом il у а, які обслуговують відповідний синтаксичний концепт
"наявність/відсутність чого-небудь/кого-небудь". Наприклад: «Van Allen préparait sa collection d’été et tant d’efforts,
tant d’optimisme me frappèrent car je me demandais s’il y aurait encore des étés» [5, c.210]. Вираз il faut використовується
для передачі висловлювань з модальністю необхідності, обов’язковості виконання якоїсь дії, що є можливим
завдяки наявності у французькій мові синтаксичного концепта модуса.
У французькому науковому тексті досить часто мовці використовують модальні конструкції з дієсловами
sembler, paraître: il semble (il paraît) que (комусь здається що, уявляється що); Substantif + semble (paraît) + Infinitif /
Participe /Adjectif; іl me (nous) semble. Ступінь гіпотетичності оцінки, яку виражають ці словосполучення, залежить
від конкретного контексту та може посилюватися або послаблюватися за рахунок його елементів, які корелюються з
модальним оператором: «Trois ans plus tard, la convergence franco-germano-russe sur l’Irak paraît être une source de
confusion entre intérêts et valeurs, dont Paris commence à mesurer les effets» [3 с. 130]. Використання оцінних модусів з
дієсловами sembler, paraître сприяє пом’якшенню категоричності висловлювання: «Il nous semble que l’opposition
quantité – qualité que l’on soulève d’habitude pour écarter l’adhésion turque n’est pas réaliste»[6, с. 50]. У цьому випадку
вираз il nous semble можна замінити на особове дієслівне словосполучення nous pensons.
Конструкції il se peut/il peut обумовлені синтаксичним концептом конкретної суб'єктивної оцінки та
використовуються як еквіваленти:
1) ввідних та модально-предикативних слів: можливо/неможливо;
2) питальних часток: невже; хіба;
3) форм дієслова могти (можу, можуть, могли);
4) іменників необхідність /можливість.
Модальні фрази зі значенням можливості включають також безособові вирази il est possible, il se peut que. У
конструкціях з інфінітивом il est possible набуває значення ситуативно-оцінної об’єктивної можливості: Par extension,
il devint possible de dépasser les objectifs tactiques pour imaginer la destruction des centres économiques ou de pouvoir
politique d’un pays tout entier [...] [6, с. 184].
Уведення модального дієслова devenir робить можливість більш реальною. Модальність неможливості
виражається за допомогою pouvoir у заперечній формі, а також виразів il est impossible, il n’est plus possible: Mais
aujourd’hui, il est impossible de réduire le fonds commun à la chrétienté, non seulement à cause du processus de laïcisation et
de déchristianisation, mais parce qu’il existe un islam européen, faisant partie du patrimoine commun [...] [4, с. 49]. У
семантичній структурі зворотів il est facile / difficile виділяється стверджувальне й пресупозиція. Стверджувальною є
оцінка важкості виконання дії, а в пресупозиції – значення можливості: Le président algérien étant seul à la manoeuvre,
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il est très difficile de savoir comment s’orientera son action dans les années qui viennent, d’autant que son état de santé reste
un sujet de preoccupation pour son entourage [2, с. 56].
Модальності можливості та необхідності є різновидами предикативної модальності, що відображають
оцінку мовцем способу існування зв’язку між суб’єктом і його ознакою. Твердження з модальним значенням
логічної можливості мають характер умовності, який ґрунтується на неповному, суб’єктивному знанні про дійсність,
у той час твердження з модальним значенням логічної необхідності має характер умовиводу, який містить висновок,
зроблений на основі фактів, спостережень. Що стосується суто модальності необхідності,то вона звичайно
характеризує повідомлення про конкретну методику дослідження, указує на необхідність виконання певного кроку в
дослідженні або ж розумової операції. Тому оцінка необхідності стосується не до всього висловлювання, а до певної
дії, яку треба виконати, або до якоїсь події. Відповідно й модальні кваліфікатори хоча й зберігають форму
неозначено-особових конструкцій, але виступають вже не самостійними реченнями, які характеризують
висловлювання «ззовні», а належать безпосередньо до дескриптивної тканини речення [3, с. 103].
Категоріальна ситуація необхідності є не лише потенційною, але й волюнтативною, тобто передбачає
наявність певного вольового початку, що забезпечує реалізацію дії. Відповідно, його носієм є суб’єкт
волюнтативності, який здебільшого збігається із суб’єктом дії
Зворот il suffit означає дію, яка відбулась швидко, миттєво, що виражається в українській мові словами
тільки, хоч зараз, варто, було варто, досить було, треба було, тільки трохи, трохи а також дію, яка здійснюється з
метою досягнення певної цілі. Використання виразу il manque, як і інші структури з дієсловом manquer,
використовуються для позначення відсутності об’єкта / особи. Для наукових текстів характерним є функціонування
модусів із різним ступенем достовірності в межах одного висловлювання: s’il est probable – il est certain; il est très
possible – par contre il est concevable que тощо. Таке співвідношення оцінних модусів фіксує хід розвитку авторської
думки в пошуках правильного розуміння фактів і проблем, тобто динаміку перетворення незнання в таке знання, яке
вже є науковим фактом.У лінгвістиці також розрізняють допустимість і припустимість. «Допустимість» можна
розглядати як один зі ступенів достовірності, де є суб’єктивний та об’єктивний моменти в стані рівноваги .
Модальність допустимості відображає суттєвий етап наукового дослідження – допущення певного
теоретичного положення або детального стану справ. До засобів її вираження належать:
а) оцінні звороти, в основі яких – лексема допущення, а саме: on conçoit que..., il est concevable que..., il est à
espérer que..., on peut penser que...: A l’inverse, on peut penser que c’est plutôt un contexte de blocage politique qui a poussé
la Cour à se montrer entreprenante [2, с. 62];
б) звороти, побудовані на заперечуванні неможливості, винятковості чогось il n’est pas exclu que..., il n’est
pas impossible que, il n’est pas invraisemblable que...: En outre, il n’est pas impossible qu’elle parvienne à établir un cartel
gazier en Eurasie – une nouvelle OPEP du gaz [6, с. 122].
Категорія припустимості (гіпотетичності) займає особливе місце на шкалі достовірності. «Припустимість»
може бути наближена в реальності саме в силу суб’єктивної переконаності мовця щодо його гіпотези. Її можна
визначити як «достовірність», на яку накладено суб’єктивне відношення («суб’єктивна достовірність»). Автор
припускає в тому випадку, коли немає безпосередньої інформації про істинність відповідного факту та висловлює
гіпотезу, що ґрунтується на логічному висновку або інтуїтивному здогаді.
Отже, інтерпретація безособових виразів у французькій мові з вираженням модальних значень буття,
відсутності, припущення, сумніву грунтується на конкретних синтаксичних концептах модуса.
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СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «HAINE» (НЕНАВИСТЬ) В
ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Калісецька В.С., здобувач вищої освіти
Палій В. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Знання людей про об'єктивну дійсність організовано у вигляді концептів, абстрактних ментальних
структур, що відображають різні сфери діяльності людини. Людина мислить концептами, комбінуючи їх, формуючи
нові концепти в ході мислення. Концепт розуміється як глобальна розумова одиниця, що представляє собою квант
структурованого знання.
Специфічний різновид лінгвокультурних концептів, які виражають фрагменти мовної картини світу, емоційні концепти, що відображають емоційне пізнання дійсності.
Зазначимо, що описуваний нами концепт «ненависть» (haine) володіє універсальним характером, тому що
притаманний всім індивідам, незалежно від національно-культурної приналежності. Водночас фразеологічні дані
допомагають виявити додаткові характеристики концепту, оскільки фразеологічний компонент мови створює в
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деякому роді постійний, незникаючий фон, що випереджає будь-яке чуттєве сприйняття. На його основі останнє
може набути статусу образу, властивого даній культурі.
Так як результати пізнавальної діяльності людини відображені насамперед у словнику, ми використовували
словникове тлумачення для виявлення когнітивної семантики аналізованого концепту. Беручи до уваги особливості
аспектів значення лексеми haine «sentiment violent qui pousse à vouloir du mal» [9] (сильне почуття, що змушує
бажати зла), ми зупинилися на розумінні даних відносин як глибоких і тривалих за часом, що відрізняються
негативною спрямованістю дій. Сутність наведеної словникової дефініції знаходять своє підтвердження в її
реалізації в одиницях вторинної номінації, що відносяться до сфері фразеології. Концепт «ненависть» представлений
у французькій мові широкими фразеосемантичними полями, вибраними методом суцільної вибірки із словників [4;
8; 9]. При складанні реєстру фразеологічних одиниць (ФО), номінуються розглянуті відносини, з метою подальшого
вивчення їх семантики і структурування фразеосемантичних полів (ФСП).
Концепт «ненависть» характеризується сильною емоційною напругою. Інтенсивність — ознака, властива
мовним одиницям, репрезентуючим дані відносини. Важливо відзначити, що фразеологічні одиниці, що
репрезентують ненависть, володіють семами-інтенсифікаторами, які в свою чергу сприяють висловлюванню ступеня
цих відносин. Інтенсифікатор виконує особливу функцію — використовується для вказівки сили прояву почуття.
Порівн. кореляції: avoir la haine — avoir qn dans le blair — праві члени яких марковані за ознакою «висока ступінь
прояву почуття». Порівняємо ФО vouloir du mal à qn «бажати зла кому-небудь», «сердитися на кого-небудь» і
vouloir mal de mort à qn «смертельно ненавидіти кого-небудь». Дані фразеологізми є синонімами, що володіють
загальною архисемою «ставлення» і інтегральною семою «ненависть», але ФО vouloir mal de mort à qn репрезентує
дуже високу ступінь вираження ненависті завдяки присутності семи-інтенсифікатора (компонента mort «смерть»).
Почуття ненависті характеризується сильною емоційним напругою. У ФО cracher son venin (cracher [або jeter](tout)
son venin) «вилити усю свою жовч», «висловити все, що накипіло», завдяки наявності таких компонентів, як cracher
«плювати, харкати», venin «отрута (змії, комахи), злість, жовч», tout «всю», актуалізуються семи-інтенсифікатори,
що сприяють вираженню ступеня інтенсивності ненависті, яка супроводжується неприємним висловлюванням по
відношенню до об'єкта неприязні.
Подання даних відносин через образи (хвороба, вогонь, холод, і т. д.) пояснює феномен даних почуттів
краще, ніж будь-яке наукове тлумачення. Аналіз фактичного матеріалу дає підстави визначити, що для вираження
відносин ненависті для французької мовної свідомості характерне використання одних таких образів. На-приклад, з
процесом горіння вогню асоціюється сила, мінливість пережитих відносин. Образ вогню присутня в ФО, які
репрезентують ненависть (descendre en flammes розм. «рознести, розкритикувати, розправитися»; se faire la guerre à
feu et à sang «шкодити один одному всіма можливими засобами»).
Хвороба, поганий фізичний та/або психічний стан часто постають у вигляді образних підстав у
фразеологічних одиницях, що належать до сфери відносин ненависті: avoir en grippe «незлюбити»; faire une grippe
«сердитися на кого-небудь, мати зуб на кого-небудь розм.»; faire mal au ventre à qn «викликати огиду у кого-небудь»;
répandre du venin contre qn «ганьбити кого-небудь»; ficher des varices à qn прост. «набриднути кому-небудь, дістати
кого-небудь.»; donner [filer] de l’eczémaà qn розм. «викликати огиду у кого-небудь»; donner la colique à qn. «в’їстися
кому-небудь в печінки», «викликати страх у кого-небудь, наганяти жах на кого-небудь до кого-небудь, вподобу до
кого-небудь лит., віддавати перевагу кому-небудь або чому-небудь». У свідомості носіївмови ненависть —
відносини, позбавлені раціоналізму, розважливості, і асоціюються з нездоровим, хворобливим станом.
Таким чином, вивчення фразеологізмів, які є стійкими зворотами мови з характерною національною
специфікою, дозволило уточнити структуру концепту « haine» (ненависть), виявлену в процесі вивчення
словникових дефініцій, асоціативних експериментів, вивчення матеріалів преси та художньої літератури.
Прислів'я та приказки з'явилися важливим етапом у вивченні концепту « haine» (ненависть), так як він
відображає найбільш значущі для народу життєві явища. На відміну від простих стійких сполучень слів прислів'я та
приказки є, як би згорнутими текстами, у яких міститься народна мудрість. У французькій мові немає прислів'їв і
приказок зі словом «« haine» але є прислів'я і приказки, які зачіпають тему ворожнечі з компонентом «ennemi».
Дослідження афоризмів з досліджуваної тематики підтверджує значимість розглянутих понять, так як
афористичні вислови, так само, як прислів'я та приказки, зачіпають лише суттєві явища життя.
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ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ
Ковальчук К.О., здобувач вищої освіти
Палій В. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасне літературознавство виявляє незмінний інтерес до закономірностей літературного процесу кінця
ХІХ – початку ХХ століття, до особливостей його еволюції, розвитку окремих жанрів. Відповідне місце серед них
посідає й літературна казка. Ця літературна форма є досить поширеною і популярною серед різних верств
суспільства, має великий вплив на культурні запити та ціннісні орієнтації літературної громадськості. Незважаючи
на незмінний інтерес до літературної казки з боку академічного літературознавства за останні десятиріччя і появу
ґрунтовних праць, присвячених історії розвитку літературної казки та її теоретичному аналізу, за одностайним
визначенням численних дослідників, цей жанр осмислений на належному теоретичному рівні і в українському і в
зарубіжному літературознавстві. У теоретичних публікаціях з літературної казки неодноразово зазначалося, що
досліджуваний феномен одержав у літературі чітке термінологічне визначення, яке принципово неможливе без
аналізу специфічних особливостей її еволюції. Слід підкреслити, що розробка проблем казкарства як складової
літературознавства відповідає актуальним запитам літературознавчої науки. Втім такий аналіз є неможливим без
теоретичного осмислення конкретних форм літературного процесу, однією з яких є літературна казка.
Жанр французької авторської казки сягає корінням фольклорної казкової традиції, основні мотиви, сюжети
та персонажі яких переходять у літературу та набувають нових рис. Цей літературний жанр проходить періоди
визнання та занепаду, на різних етапах свого розвитку набуваючи специфічних форм: у ХІІ столітті – ле Марії
Французької, у ХІІІ-ХІV століттях – клерикальних творів, у ХVХVІ століттях – міської літератури, у кінці ХVІІ ХVІІІ століттях – чарівних казок, казок за східними мотивами, у ХІХ столітті – фантастичної казки, у ХХ столітті –
казок для дітей та для дорослих. Жанр пристосовувався до культурно-історичної епохи, щоб залишатись цікавим
читачеві, "вижити" у контексті актуальної художньої літератури. Друга половина ХХ – початок ХХІ століть у
світовому літературному процесі характеризується поширенням художньої літератури, жанрові межі якої є досить
розмитими.
Проаналізувавши французькі авторські казки за семантичним критерієм та з позиції зв’язку із попередньою
казковою традицією, еволюцію жанру можна розглядати як розвиток у чотирьох основних напрямках: трансформації
відомої класичної казки (contes détournés), чарівні казки для дітей (contes merveilleux pour enfants), еротичні казки
для дорослих (contes érotiques), вільний переклад (traduction infidèle). Найпоширенішим напрямком розвитку
французької авторської казки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття є модифікація відомої класичної
казки. Ця тенденція еволюції жанру повністю вписується у загальну сучасну лінію розвитку літератури у Франції, де
досить відчутним є вплив попередніх художніх творів. Так, впізнаємо центральну тенденцію семіотичних вчень 70-х
років ХХ століття – відому у літературознавстві як "інтертекстуальність".
Отже, французька авторська казка розвивається, набуваючи нових жанрових рис. Жанр еволюціонує у
чотирьох основних напрямках, що дозволило нам об’єднати твори другої половини ХХ – початку ХХІ століть у
чотири основних піджанри: модифікації відомої класичної казки, що можуть мати різний рівень трансформації
тексту-джерела, чарівні казки для дітей, які несуть традиційне повчання та допомагають батькам у вихованні дітей,
еротичні казки для дорослих, що можуть містити елементи чарівної казки, автобіографії, есе, які реалізовані на
архітектонічному, структурному, наративному рівнях, вільні переклади, що адаптують переважно на лексикосинтаксичному рівні твори оригіналу для сучасного французького читача.
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БЕЗСУБ’ЄКТНІ НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОЗНАКА МОВЛЕННЄВОЇ ЕКОНОМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ
РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ»)
Кузьмич Т., здобувач вищої освіти
Кузьмич О. О., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Стаття присвячена семантико-синтаксичному аспектові дослідження неповного речення. У ній ідеться
про основні вияви структурної та семантичної організації неповного речення в сучасній українській прозі.
Ключові слова: неповне речення, мовленнєва економія, еліпсис.
Статья посвящена семантико-синтаксическом аспекту исследования неполного предложения. В ней речь
идет об основных проявлениях структурной и семантической организации неполного предложения в современной
украинской прозе.
Ключевые слова: неполное предложение, речевая экономия, эллипсис.
The article is devoted to the semantic-syntactic aspect of the study of incomplete sentences. It deals with the main
manifestations of the structural and semantic organization of incomplete sentences in contemporary Ukrainian prose.
Key words: incomplete sentences, speech economy, ellipsis.
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Мовна система містить у собі та реалізує численні й різноманітні засоби, які пристосовані до відповідних
завдань і комунікативних настанов. Одним із таких засобів мови є неповні речення, наявність яких пояснюється
об’єктивною властивістю мови створювати можливості для передання інформації без надмірної надлишковості
мовних засобів. Ці конструкції мають велику питому вагу в синтаксисі сучасної української літературної мови,
особливо в системі розмовного і художнього стилів в обох формах вияву – усній і писемній [1; 4; 5].
Будь-яке речення є повним або неповним. Тому дослідження неповних речень важливе в
загальнотеоретичному і практичному планах, оскільки тісно пов’язане в усій його багатоманітності з відмежуванням
одних типів речень від інших, із визначенням їх функцій і сфер застосування в різних стилях мови [2, с. 56].
У статті ми зробимо спробу проаналізувати конструкції з неповними реченнями, їхні структурні та
семантичні особливості на матеріалі сучасної української прози, а саме, роману Валерія Шевчука «Привид мертвого
дому».
Неповні контекстуальні речення без суб’єкта є найбільш поширеним типом неповних контекстуальних
конструкцій у монологічному мовленні. Випущення суб’єктної синтаксеми в контекстній мові стає можливим
завдяки граматично-смисловим зв’язкам неповного речення з сусідніми реченнями, у яких пропущений елемент уже
був чи буде названий.
У романі Валерія Шевчука «Привид мертвого дому» простежуємо неповні речення, у яких відсутність
суб’єкта компенсує здебільшого попередній контекст, тобто неповні речення являють собою висловлення про
самого суб’єкта дії.
Здебільшого пропускаються суб’єктні синтаксеми, які відповідають 3-ій особі. Ними можуть бути як слова з
найрізноманітнішими предметними значеннями, тобто іменники, так і слова із замінно-вказівним значенням (особові
займенники він, вона, воно, вони) [3].
Головна сфера функціювання неповних речень без суб’єкта (як і інших компонентів загалом) у контекстній
художньо-літературній мові – це авторська монологічна розповідь. Найбільш поширеним є неповні конструкції, у
яких пропущений суб’єкт уже був названий у попередньому реченні:
Марина ковтнула те, що жувала. Грубо хихикнула, але миттю обірвала сміх і смикнула плечима [6, с. 76].
А міліціонер Гомзин сів на каменя й запалив цигарку, давши не тільки гусці заспокоїтися, а й собі. По тому
вийняв револьвера, прицілився і з одного пострілу зніс гусці голову [6, с. 94].
У таких реченнях зневиразнення суб’єкта спричинює концентрацію уваги на дієслівності, предикати стають
центрами стилістичних особливостей мовлення, надають йому дієвості, посилюють динаміку.
Неповні речення без суб’єкта мають місце в авторських описах, у тому числі в пейзажних малюнках, в
інтер’єрах:
Буря зірвалася вночі. Так блимала, гримала, ревла, стогнала, стугоніла, вдарила вітром, що ніхто тієї
ночі не склепив очей [6, с. 48].
Дощ сьогодні був напрочуд слухняний. Через годину вже раптово припинився [6, с. 145].
Пропуск суб’єктної синтаксеми є одним із прийомів синтаксичної організації значно більших, ніж окремі
речення, одиниць словесного вираження. Так, спільний суб’єкт, наявний в одному з речень складного синтаксичного
цілого, домислюється в наступних реченнях на основі їхнього смислового зв’язку з першим:
Довго сидів я на горі, довбучи й длубаючи камінь. Вибив десь зо п’ять кристалів, чорних, як ніч, гарних,
лискучих, чудово огранених – ніби міцні, закам’янілі згустки пітьми. Побив молотком пальці, вони аж зуділи [6,
с. 245].
У досліджуваному тексті трапляються неповні речення, які пов’язуються з відповідними повними за
допомогою проміжних ланок. Нерідко їм передує речення, у якому суб’єкт, пропущений у неповному, є
займенниковим словом, що вказує на нього. Результатом цього є стилістичне удосконалення думки (не повторюється
вже названий суб’єкт, урізноманітнюється будова фрази):
А почалося все з того, що євангеліст Сухар вирішив перевиховати Віктора Ващука. Він до нього почав
лагідно заговорювати, закликав до себе в сарайчик-майстерню. Пригощав цукерками й чаєм, ділився обідами [6,
с. 167].
Баба померла ще у війну, і Настуся заміняла сестрам матір. Саме вона творила в домі лад. Покрикувала на
них, розбороняла, коли спалахували дрібні сестринські сварки, варила, прала, прибирала [6, с. 250].
Нерідко трапляються такі неповні конструкції, у яких пропущеним членом речення є іменник у називному
відмінку з тісно пов’язаним іменником в орудному відмінку за допомогою прийменника, причому ознака, виражена
дієслівним предикатом, приписується їм обом приблизно однаковою мірою. Наприклад:
Ми з Галинкою тепер жили разом: разом їли, разом учили уроки, навіть спали в одній кімнаті, перед сном
довго розмовляли [6, с. 137].
Отже, проаналізований матеріал засвідчує, що формальна і семантична неповнота не завжди збігаються. У
нашому випадку випущені компоненти сприяють уникненню змістової надмірності, сприяють динамічності й
стрімкішому розгортанню сюжету.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»
Лук’янчук Н. О., здобувач вищої освіти
Шульжук Н. В., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Фразеологізми – це органічний складник мови художнього твору. Естетична роль фразеологічних одиниць
(ФО) в художній літературі зумовлена їхньою природною образністю й емотивністю, а також умінням автора
відібрати потрібний матеріал і ввести його в текст, підпорядкувати авторському задумові [2, с. 203].
Попри те, що фразеологізм – це «надслівна, семантично цілісна, відносно стійка (з допуском варіантності),
відтворювана й переважно експресивна одиниця, яка виконує характеризуючо-номінативну функцію і відзначається
цілісністю значення, відносною постійністю компонентного складу та структури» [7, с. 17], у тексті художнього
твору під впливом ідейно-художнього задуму, теми, жанру, а також за певної стилістичної мети ФО зазнає
трансформацій, що призводять до цілеспрямованого оновлення семантики, модифікації структури традиційних ФО.
Оказіональні фразеолгізми використовуються для досягнення максимального стилістичного ефекту та стають
виразною ознакою ідіостилю автора.
ФО була об’єктом вивчення таких мовознавців, як Л. Скрипник, В. Чабаненко, В. Білоноженко, І. Гнатюк,
В. Ужченко та ін. Аналіз наукової літератури з теми дослідження [1, 8, 10] дозволяє зробити висновок про те, що
фразеологічні трансформації доцільно поділяти на два типи: семантичні (зміни традиційної семантики
фразеологізму [1, с. 84]) та структурно-семантичні, за яких «перетворення форми ФО приводить до незначних
смислових змін» [1, с. 107].
Особливості функціювання трансформованих ФО у художніх текстах були предметом аналізу у роботах
Л. Авксентьєва, В. Ужченка, В. Чабаненка, І. Гнатюк, Л. Давиденко, А. Пономаренко, Т. Цимбалюк, Л. Щербачук та
ін. Особливості функціонування ФО на матеріалі роману «Солодка Даруся» вивчали: Н. Пирога [5], М. Цуркан [9],
Л. Недбайло [4], Т. Євтушина [3].
Мета дослідження – схарактеризувати структурно-семантичні трансформації ФО у романі Марії Матіос
«Солодка Даруся» та з’ясувати їх функційно-стильове призначення.
Аналіз фразеологічного фонду роману Марії Матіос «Солодка Даруся» дозволив виокремити такі типи
структурно-семантичних трансформацій ФО: заміна компонентів фразеологізмів, розширення та скорочення
компонентного складу ФО, фразеологічна контамінація. Розглянемо їх докладніше.
Найчисельнішим типом з-поміж структурно-семантичних трансформацій ФО виявилася заміна компонента
узуальної одиниці. Такий тип трансформації представлений заміною компонента загальномовної ФО як одним
схожим елементом, так і кількома. Фразеологічні трансформації першого типу деталізують та індивідуалізують
зміст, точніше відтворюють атмосферу описуваного, наприклад: «Лишімо її, молодиці… Вона нічого собі не заподіє.
Як Бог дасть, так і буде. І не треба її в’язати, Варваро. Краще підв’яжіть собі язик тим шнуром…» (1, с. 15)
(прикусити язика – «утриматися від висловлювань; замовкнути» [6, с. 563]). Трансформації ж другого типу
переважно сприяють створенню розмовно-побутового колориту, наприклад: «Кажуть, що той ґазда, хто
організував її [дамби] будівництво, колись тут був не тільки великим дідичем – на всі двадцять пальців майстром,
але трохи й химерним чоловіком: любив усе робити так, як не в тутешніх людей і не скрізь» (1, с. 99) (майстер
(мастак) на всі руки – «людина, яка все вміє робити, вправна, тямуща у будь-якій справі» [6, с. 364]). Заміна двох і
більше компонентів загальномовної стійкої сполуки семантично близькими елементами нерідко створює змістову
експресію та образність: «… а може те, що Черемошне тулилося у дідька за пазухою, то й дишло туди
розверталося поволіше, ніж де-інде…» (1, с. 100) (у чорта на рогах (на запічку) – «дуже далеко; у далекому або
небезпечному місці» [6, с. 770]).
Менш чисельними, але не менш стилістично виразними у романі виявились трансформації, пов’язані з
поширенням компонентного складу узуальних ФО. З-поміж такого типу трансформацій заслуговують на увагу
поширення ФО атрибутивним компонентом, який є засобом характеристики персонажів, наприклад: «Увечері Славко
бушував на подвір’ї і рикав, як бугай, через паркан до Дарусі, шкірячи зогнилі зуби: – Дурна!!! Дурна, а цюці не
хочеш? На тобі цюцю! Н цюцю! – і кинув жменю барбарисок під самі хатні двері» (1, с. 13) (вишкіряти (шкірити,
щирити) / вишкірити (вищирити) зуби зневажл. – «злісно накидатися на кого-, що-небудь, виступати проти когось,
чогось» [6, с. 94]). Зауважимо, що подібний тип трансформації ФО у тексті роману часто реалізується сумісно з
іншими типами. Так, додатковим атрибутивним поширенням супроводжуються трансформації, пов’язані зі заміною
компонентів узуальної одиниці, що є засобом створення комічного ефекту: «Вона і за ксьондза колись дістала від
тата доброї петрушки (1, с. 21) (дістати / діставати прочухана – «бути битим, покараним за якусь провину»
[6, с. 207]). Фразеологізми з обставинними поширювачами уточнюють зміст, допомагають читачеві виразніше
уявити змальований образ, наприклад: «Даруся тупцювала босими ногами по мерзлій підлозі ріки, ослаблими від
кількадобового лежання ногами гамселила кригу, ніби місила глину, і ломила руки з відчаю» (1, с. 16) (ламати
(заламувати, ломити) / заламати (заломити) руки – «жестами, виглядом виражати переживання, страждання,
хвилювання і т. ін.; побиватися, плакати» [6, с. 325]). Нерідко обставинні поширювачі стають засобом мовленнєвої
характеристики персонажів. Так, народнорозмовний характер мовлення жінки-селянки демонструє репліка: «Геть
чисто утратив чоловік голову, відколи Матронка пропадала» (1, с. 116) (втрачати (губити, тратити) / втратити
(згубити, стратити) голову – «ставати нездатним обдумано, розсудливо діяти, поводитися (перев. у складній
ситуації)» [6, с. 137]). Об’єктні поширювачі ФО, як засвідчує матеріал джерельної бази, додають висловлюванню
експресивності, ритмізують його: «Але переберіть пам’ять – і згадайте собі, коли ви отак сиділи із своїм
господарем – голова в голову, – а він вам у дримбу, а не на нервах, грав?» (1, с. 38) (грати на нервах – «дратувати,
дражнити кого-небудь, навмисне спричиняти переживання комусь» [6, с. 167]).
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Під фразеологічною контамінацією розуміють «схрещування в одному виразі двох або кількох
фразеологізмів» [1, с. 138]. Трансформовані таким чином ФО увиразнюють та конкретизують авторський виклад,
наприклад: «Бо світилися Цвичкові ребра крізь сорочку – і не знати, чи то фамілія його така була худа, чи то
неприкаяне життя так висушило чоловіка» (1, с. 47) (як (мов, ніби і т. ін.) неприкаяний – «не знаходячи собі місця,
не знаючи, чим зайнятися» [6, с. 433] та життя не миле – «хто-небудь зневірився, відчув байдужість, відразу до
життя» [6, с. 634]). Зауважимо, що у тексті роману спосіб фразеологічної контамінації Марія Матіос також
застосовує у поєднанні з іншими типами трансформацій, зокрема, з лексичною заміною компонентів, наприклад:
«…а Цвичок видобуває з тіла дримби такий жаль, що серце тріснуло б, навіть якщо було би камінне» (1, с. 46)
(серце рветься (розривається, надривається) [на шматки] – «хто-небудь дуже переживає, страждає, сумує» [6, с. 641]
та кам’яне (камінне) серце – «хто-небудь байдужий, нечулий» [6, с. 640]).
Найменш поширеними серед структурно-семантичних фразеологічних трансформацій у романі «Солодка
Даруся» виявилися видозміни, суть яких у скороченні компонентного складу фразеологізмів. Такий тип
трансформації ФО насамперед представлений у діалогічному мовленні: «Вам фірами-підводами усього до хати
возять з ферми, а я своїм мозолем заробляю, аби прогодуватися самому і сироту Дарусю прогодувати» (1, с. 71)
(кривавими мозолями – «важкою, наполегливою працею» [6, с. 402]). Проте, трансформовані у такий спосіб ФО
трапляються і у мовленні авторки, що помітно увиразнює його, наприклад: «Увечері Славко бушував на подвір’ї і
рикав, як бугай, через паркан до Дарусі, шкірячи зогнилі зуби…» (1, с. 13) (як бугай у болоті, зі сл. густи. – «дуже
голосно, сильно» [6, с. 46]).
Висновки. У романі «Солодка Даруся» Марія Матіос широко застосовує такі способи структурносемантичної трансформації, як заміна компонентів фразеологізму, розширення та скорочення компонентного складу
ФО та фразеологічна контамінація, що сприяє успішній адаптації узуальної ФО до умов контексту, а також створює
додаткові відтінки значень і розширює ресурси експресивності, передбачені індивідуально-художнім задумом
автора.
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ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В РОМАНІ В. ЛИСА
«КРАЇНА ГІРКОЇ НІЖНОСТІ»
Майко С. С., здобувач вищої освіти
Шульжук Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Синтаксична будова тексту – один із визначальних чинників емоційно-експресивного впливу на читача. На
думку В. Чабаненка, мовленнєва експресія – це складна лінгвостилістична категорія, що спирається на цілий
комплекс «внутрішньомовних, психічних та соціальних факторів і виявляється як інтенсифікація виразності
повідомлюваного, як збільшення вражаючої сили вислову» [14, с. 175].
Відтінки семантики художнього слова найпродуктивніше виявляються саме на синтаксичному рівні.
«Енергія слова» завжди пов’язана з емфатичною інтонацією, та «сама думка може бути передана різними
граматичними формами і виступати в різних семантичних варіантах» [5, с. 9]. У зв’язку з цим порушення типових
синтагматичних моделей речення з метою виділення тих чи інших слів, словосполучень або й окремих
предикативних частин має потужний емоційно-експресивний потенціал.
Якісно нові аспекти національного письменства репрезентує проза Володимира Лиса. Оксана Забужко
переконана, що творчість В. Лиса – «це той тренд, у якому українська література збігається зараз із мейнстрімом
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європейських літературних пошуків, – осмислення й переосмислення досвіду ХХ століття, який досі залишився не
проговорений» [6, с. 6]. Водночас заслуговує на увагу й мовотворчість майстра українського слова, виразною
ознакою якого є синтаксична організація, що зумовлена темою художнього твору та його ідейно-художнім задумом.
Мовний світ прози В. Лиса був об’єктом вивчення небагатьох лінгвістичних розвідок (А. Яворський [15],
Л. Спанатій [13], І. Беркещук [1] та ін.).
Ситуації позамовної дійсності можуть бути репрезентовані у вигляді різних синтаксем, а добір формальних
засобів вираження змісту впливає на характер експресивного насичення конструкції. Одним із найпродуктивніших і
найяскравіших в емоційному плані засобом увиразнення художнього тексту В. Лиса є парцеляція, яка ґрунтується на
основі синтаксичного перерозкладу, розчленування, виділення окремих компонентів.
У сучасному мовознавстві усталилася традиція вивчення реченнєвої одиниці у єдності трьох аспектів –
формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного [3, с. 53]. Комунікативна організація
речення спрямовує дослідників на вивчення його як висловлення, особливість якого – орієнтація на учасників
мовлення. Іноді межі речення і висловлення не збігаються: формально-синтаксична й семантико-синтаксична
структури речення розчленовуються на декілька повідомлень. Таке явище називають парцеляцією, а розчленовані
частини речення – парцелятами або ж парцельованими конструкціями.
Парцеляцію як засіб експресивного синтаксису досліджували у своїх наукових працях такі відомі лінгвісти,
як В. Виноградов [2], А. Загнітко [7], Н. Плющ [12], К. Іванчикова [9], П. Дудик [4], М. Кравченко [11] та ін.
Поділяємо думку А. Загнітка, який вважає, що парцельованою конструкцією є «частина простого або
складного речення, утворена при його членуванні на декілька висловлень у зв’язку з певною комунікативною ідеєю і
винесена за межу синтаксичної структури – речення» [8, с. 526].
Слушним вважаємо зауваження Н. Конопленко про те, що парцелювання речення розширює його
інформативність, інтенсифікує значення компонентів, надає виразності, а сам парцелят виконує функції
акцентування, доповнення, уточнення й емоційного виокремлення вміщеної в ньому інформації [10, с. 93].
У парцельованих конструкціях базова частина семантично й граматично зумовлює парцельовану. Парцелят
не має власної предикативності, модальності, синтаксичного часу. Свою функцію він виконує лише у складі всієї
парцельованої структури .
В основу систематизації матеріалу джерельної бази нашого дослідження покладено дві ознаки – структурну
та семантичну. Спостереження засвідчили, що явище парцеляції у досліджуваному тексті представлене як у
структурі простого речення, так і у структурі складного. Парцеляція у межах простого речення виявилася
домінантною. У ролі парцелятів були зафіксовані як головні члени речення («Ще якісь брудні слова. Регіт» (с. 68);
«Вони огидні, чужі. Противні» (с. 27)), так і другорядні («Буде студенткою. Дорослою» (с. 46); «Вона щось ніби
скинула з пліч. З душі» (с. 67); «Вона звикла гуляти… Перед сном» (с. 75)).
Виразною ознакою ідіостилю В. Лиса є передусім парцелювання однорідних присудків, які створюють
ефект динамізму, стрімкості подій («Олеся вимовила це й відчула, що мусила вимовити. Мусила сказати» (с. 29));
акцентують увагу на причині відповідної дії («Даза спинилася, зіщулилася. Прислухалася» (с. 255). Нерідко парцеляція
однорідних присудків стає вдалим засобом передачі психічного стану героя («От і ти розгублена. І стривожена»
(с. 39)) та посилення експресивності викладу («Таку Олесю треба було любити. Кохати, кохати, кохати» (с. 219)).
Натрапляємо на парцеляцію й у структурі складного речення. Спостереження свідчать, що предикативні
частини складносурядного речення парцелюються не спонтанно, вони стилістично мотивовані. Більшість із них
зумовлена необхідністю комунікативної актуалізації відповідного реченнєвого відрізка («Тепер вона вся палала. А
хтось невидимий піднімав її над підлогою» (с. 112)).
Зафіксували у ролі парцелятів і підрядні частини складнопідрядних речень. Найбільш частотними з-поміж
них виявилися детермінантні підрядні частини часу, причини, мети, умови, порівняння, наслідку, комунікативно
акцентовані у такий спосіб, наприклад: «Тільки я відчувала цей тиск з усіх твоїх життєвих правил і всього
правильного життя. Яке не стало моїм» (с. 38).
Засобом додаткової експресії позначені в романі «Країна гіркої ніжності» парцеляти, що є однорідними
підрядними частинами, які створюють ефект динамізму, емоційної напруги: «Просто кажи. Щоб я чув твій голос.
Щоб на рік вистачило» (с. 66).
Менш уживаною виявилася парцеляція окремих елементів складної безсполучникової конструкції. Фраза,
побудована в такий спосіб, стає чітко ритмізованою, наповненою експресивними конотаціями: «Друга Віта йшла з
тими хлопцями. Перша Віта (головна!) стояла, не в силі зрушити з місця» (с. 24).
У досліджуваному тексті представлені й частини незакінчених (обірваних) парцельованих предикативних
одиниць, які є вдалим засобом передачі схвильованого мовлення, наприклад: «Тепер кричали про сьому палату. Але
який… Який же… який… який гострий неприємний запах» (с. 274).
Зауважимо, що для художньо-переконливого звучання слова, для концентрації уваги на змісті певного
члена речення письменник використовує повторювані парцеляти, які заперечують закон «мовленнєвої економії»,
проте надають значущості дій героїв, створюють логічність, послідовність викладу, наприклад: «Ба, найбільшим її
бажанням було таке: просто прийти і подивитися. Прийти й подивитися» (с. 25).
Отже, парцеляція як засіб експресивного синтаксису в романі В. Лиса «Країна гіркої ніжності» створює
неповторну індивідуальну синтаксичну побудову тексту, підкреслює змістову значущість, експресію авторського
викладу. Парцельовані конструкції в романі є не лише його текстотвірним потенціалом, виразною ознакою
ідіостилю письменника, а й одним із виявів комунікативно-естетичних перетворень, які виникають під впливом
образності як основної ознаки художнього стилю.
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ЕКСПРЕСИВНІ ФУНКЦІЇ КАЛАМБУРІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РОЗМОВНІЙ МОВІ
Момотюк С.І., здобувач вищої освіти
Палій В. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Науковий інтерес до каламбуру в лінгвістиці спостерігається з середини ХХ століття. На той час існувало
багато суджень про каламбур як про низький сорт дотепності. Сучасна парадигма наукових поглядів на каламбур
представлена різними концепціями, у яких каламбур розглядається як семантичний і стилістичний феномен,
фонетичне та семантико-фонетичне явище, що володіє сенсорними якостями. Окремо вивчають каламбур як
втілення прийомів гри у розмовному мовленні.
Незважаючи на різноманітність наукових досліджень, чисельні спроби прояснити природу каламбуру,
термін «каламбур» дотепер залишається неоднозначним. Українська дослідниця А.П. Коваль дає таке тлумачення
каламбуру: "…стилістична фігура, яка виділяється специфічністю своєї мовної форми: слово вживається в такому
лексичному оточенні, яке примушує сприймати його в двох планах, з двома значеннями, що надає думці
несподіваного комічного напрямку. Каламбурне вживання слова надає особливої яскравості, емоційності всьому
висловлюванню" [2,c.54-55]. Для порівняння візьмемо словник "Le Petit Larousse", який дає наступне визначення
каламбуру: "Jeu de mots fondé sur la différence de sens entre des mots qui se prononcent de la même façon, ex. personnalité
et personne alitée "(Гра слів, що базується на різниці значень між словами, які вимовляються однаково). [6, с. 174]
Крім того, багато питань, пов‘язаних з цим явищем, залишається недостатньо розробленими, наприклад
когнітивні, психолінгвістичні, лінгвосеміотичні особливості каламбуру, механізми його функціонування в
ментальному лексиконі особистості та живій мові. Останнім часом ці питання все більше привертають увагу
філологів. Підвищена увага до каламбуру також зумовлена збільшенням його вживання не тільки в різних видах
писемних текстів, але й в усному дискурсі.
Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена важливістю вивчення каламбуру як складного
лінгвістичного механізму, визначення його інформативних, експресивних, художніх характеристик та функцій,
необхідністю комплексного вивчення різноманітних шляхів відтворення каламбуру засобами мови-реципієнта.
Французька - особливо багата каламбурами. Цьому сприяє «дух» французької мови, його характерні
властивості, такі як перевага відкритих складів, велика кількість омонімів. Крім того, однією з особливостей
французскої мови є те, що в мовному потоці не можна на слух вловити межу між словами, тому при вивченні
французької мови виникає проблема ідентифікації слова. Безперервність мовного потоку досягається такими
фонетичними явищами як елізія (élision - p.ex. l'héroïne), зчеплення (Enchaînement - p.ex. il est jeune), зв'язування
(liaison - p.ex. les élèves) і голосове зв'язування (liaison vocalique - p.ex. il va à Arles). Всі ці явища сприяють
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каламбуру, пов'язаному зі злитістю вимови слів у французьких фразах: un signalement - un signe allemand, c'est un
neuf - c'est un œuf, il parle du nôtre - il parle d'une autre, il est tout vert - il est ouvert. Тому саме розмовна французька
мова є найбагатшим джерелом каламбурів.
С.І. Влахов і С.П. Флорін запропонували такі класифікації каламбурів: А) залежно від матеріалу, з якого
побудовано каламбур, та принципів його побудови: 1) фонетичні каламбури, у яких звукове вираження важливіше за
смислове наповнення; 2) лексичні каламбури, у яких обігруються: а) цілі слова або частини слів (корені, афікси,
"уламки" слів), б) багатозначність слів або омонімія, в) інші лексичні категорії (антонімія, етимологія і та ін.); 3)
фразеологічні каламбури [1, c.292-293]; Б) залежно від стилістичних функцій та ролі у тексті каламбур може бути: 1)
мовним зворотом, тобто елементом певного тексту; 2) самостійним твором, мініатюрою; 3) заголовком; 4) підписом
до малюнків і карикатур [1, c. 288].
Обов’язковими компонентами структури будь-якого каламбуру є : "ядро (два елементи, об’єднані
однаковою чи схожою фонетичною або графічною формою, але відмінні за змістом) та базисний контекст, що
створює мінімальні умови реалізації елементів ядра в каламбурі" [5].
Каламбур, з точки зору лінгвістики,- досить складний механізм. Необхідними елементами механізму гри
слів є такі мовні явища як полісемія, омонімія, паронімія [4, с. 60].
Каламбур часто створюється на основі
полісемії; багатозначність слів є найбагатшим матеріалом для гри слів. Контекст допомагає розкриттю різних
значень багатозначного слова, що є ядром каламбуру. Найчастіше ці значення несподівані, так як далекі один від
одного,але збудований певним чином контекст дозволяє автору використовувати різноманітні семантичні
можливості головних слів у каламбурі. Такий вид каламбуру використовується у французьких рекламних текстах: "La nuit tombe, les garçons aussi! "(" Belle de minuit ", Parfum).
Каламбур часто з'являється там, де між словами (або їх значеннями) простежується омонімія. Омофони різні слова, що збігаються в окремих формах у своєму звучанні, але мають різне написання, наприклад: le pin сосна, (je) peins - від peindre (малювати). Омографи - це слова, що збігаються в своєму звучанні і написаніі [3, c. 214].
Наприклад le mousse «юнга», la mousse «мох»; le vase «ваза», la vase «мул, твань».
Повні омоніми - це слова однієї і тієї ж частини мови, у яких збігається вся система форм,вони не
розрізняються у вимові і написанні. Комічний ефект від каламбуру в такому випадку є одним з найсильніших, тому
що повні омоніми, можна сказати, є довершеним матеріалом, який не потрібно допрацьовувати.
У
французькій мові особливо поширеним є каламбур, побудований на омофонах, і в основному це дієслова, які мають
велику кількість омонімів, завдяки розвиненій системі відмінювання. Наприклад : j'ai mérité la croix et les ministres
l'accordent (la corde); le pain, le pin - (je) peins, (Il) peint - peindre; le cou, le coup, le coût - (je) couds, (Il) coud - coudre.
Важливим явищем у створенні каламбурів є парономазія - обігрування часткової скожості слів при їх
семантичній відмінності: Qui se ressemble s'assemble; Qui vole un œuf vole un bœuf;
Отже, сутність каламбуру полягає у зіткненні або несподіваному об'єднанні двох несумісних значень в
одній фонетичній (графічній) формі. Елементом, що забезпечує успішне функціонування каламбуру, є
непередбачуваність тієї чи іншої ланки в ланцюзі мовлення, так званий ефект несподіванки.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ «ЛЮБОВ/LOVE» ТА «НЕНАВИСТЬ /HATE
(HATRED)»
Мороз Н. М., здобувач вищої освіти
Мороз Л. В. кандидат філологічних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет
Любов та ненависть є концептами-опозиції чи бінарної опозиції, так як їхній емоційний та логічний
взаємозв’язок відображений на різних рівнях репрезентації. Ці концепти, безперечно, входять до категорії
культурних концептів, являючись сегментами національної концептосфери. На сьогоднішній день бінарна опозиція це універсальний засіб пізнання світу. В описі будь-якої картини світу лежать бінарні опозиції, котрі мають
універсальний характер: життя-смерть, любов-ненависть, щастя-нещастя та інші. Ліва частина опозиції вважається
завжди маркованою позитивно, права, відповідно - негативно.
В сучасній концептології та когнітивістиці використовуються різні терміни для позначення бінарних
концептів: концепт-антиконцепт, концептуальна опозиція, концепт-опозиція, семантично споріднені категорії і т.д.
У відповідності з діалектичним законом єдності та боротьби протилежностей бінарна опозиція передбачає
не лише контрастне протиставлення її крайніх членів, але й медіацію та додатковість.
Концепт любов заслуговує вивчення як один з фундаментальних культурних концептів. Поняття любов
досить широке. Любов, являючись універсальною людською цінністю та займаючи особливе місце серед
лінгвокультурних концептів, має власне мовне вираження, специфічне для різних етнокультур при наявності певної
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базової знакової спільності. Концепт любов - один з важливих складових мовного образу внутрішнього світу
людини.
Л. Кузнєцова на основі аналізу уявлень про любов в етичних та психологічних дослідженнях створює
семантичну модель цього поняття. Любов - це, в першу чергу глибоке, зазвичай ірраціональне почуття, яке
переживає людина і спрямоване на іншу людину, переважно статеве, яке викликає сильні переживання і яке
передбачає прояв уваги, піклування та ніжності [1, с. 202]. В результаті дослідження опису любові як
міжособистісного почуття в етико-психологічних роботах, дослідниця виділяє в семантичній моделі поняття
наступні ознаки: 1) інтегральна ознака «цінність»; 2) центральне місце предмету любові в системі цінностей
суб’єкту; 3) ознака «позитивність»; 4) невмотивованість вибору об’єкта любові; 5) індивідуальність об’єкта любові;
6) сексуальна забарвленість.
Ю. С. Степанов, аналізуючи лексеми любов, подобатись, виділяє такий компонент концепту любов, як
«взаємна схожість» [4, с. 8]. Любов як універсалія культури суб’єктивного ряду, в котрій фіксується відношення до
об’єкту як до чогось цінного; являє собою, на думку С. Г. Воркачова, «телеономний концепт в квадраті»: вона
формує зміст індивідуального життя і через вихід за межі окремого буття, і через намагання до єднання з
абсолютним благом. Телеономні концепти - це найвищі духовні цінності, які утворюють та втілюють для людини
моральний ідеал, прагнення до якого створює моральну виправданість її життя, - ідеал, заради якого варто жити і не
шкода померти. Концепт любов відображає уявлення про базові цінності, у яких виражені основні переконання,
принципи та життєві цілі, і стоїть в одному ряду з концептами щастя, віра, надія. За словами філософа Готфріда
Лейбніца, «любити - це знаходити в щасті іншого своє власне щастя».
Сукупність дефініційних ознак концепту любов формується інтегральною ознакою «цінність» та
диференційними ознаками «позитивність» та «центральність», які доповнюються ознаками «невмотивованості
(вибору об’єкта)» та «індивідуалізованості об’єкта».
Про синонімічність любові та ненависті говорить той факт, що їх тривалість неможливо регламентувати; це
сильні емоційні переживання, які мають аналогічний «температурний режим»; вербалізація любові та ненависті
здійснюється через асоціативні зв’язки зі станом втрати розуму, сп’янінням, військовими діями; любов та ненависть
володіють можливістю пов’язувати людей. Тому можна визначити одиниці лексико-семантичного поля любові в
англійській мові наступним чином:
Розглянемо концептуальне поле любові з емоційної точки зору:
Pleasure
Anguish
Ecstasy
Grief
Rapture
Heart ache
Delight
Heart break
Bliss
Broken heart
Felicity
Woe
Triumph
Sorrow
Happiness
Pain
Excitement
Hurt
Exaltation
Ache
Exultation
Pang
Elation
Scar
Enchantment
Affliction
Joy
Agony
Joviality
Wound
Thrill
Sadness
Enthusiasm
Suffering
Таким чином, як ми бачимо з таблиці, внутрішній стан люблячої людини може викликати як радісні,
позитивні, так і сумні, журливі емоції.
Концепт ненависть не має глибокої теоретичної традиції, але багато дослідників розглядають його у
взаємозв’язку з концептом любов. Вони визначають ненависть як несприйняття чогось злого, абсолютну
несумісність з предметом ненависті. Ненавидіти когось означає не сприймати сам факт його існування. Ненавистьпочуття; як і інші почуття, захисна реакція організму під час конфлікту установок, призначена для подолання
раціонального конфлікту ірраціональним шляхом - наприклад, любов призначена для подолання конфлікту між
установкою на продовження роду та установкою на збереження сил та спокійне життя; ненависть призначена для
подолання конфлікту між гуманністю та очевидною доцільністю негуманного вчинку.
Основною семантичною ознакою, яку можна виділити, у концепті ненависть є інтенсивність ненависті як
емоції. Ненависть передбачає повне несприйняття об’єкта суб’єктом. З точки зору світоглядних доктрин, ненависть
визначається як антитеза любові, її повна протилежність [3, с. 341].
Релігійно-філософські доктрини, як правило, відривають любов від її земних основ і ототожнюють її
сутність з самим Богом (абсолютом). Феномен же ненависті, навпаки, усілякими способами віддаляється від
божественного джерела любові. І оскільки любов є тотожною самому Богу, настільки вона набуває абсолютний
характер. Тоді як зло (ненависть) відносне.
В лінгвістичному плані дискурс ненависті можна визначити як процес створення усних та письмових
текстів з емоційно-смисловою домінантою «ненависть».
Ненависть як емоційний концепт може проявлятись в тексті експліцитно (за допомогою прямої номінації
цієї емоції і використання відповідних емотивів), а також імпліцитно - шляхом актуалізації пов’язаних з ненавистю
понять і категорій, таких як відраза, презирство, страх і т.д. Основними властивостями дискурсу ненависть є
агресивність, ірраціональність та маніпулятивність.
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Вчені довели, що за закоханість та різке несприйняття інших людей відповідають одні й ті ж частини
мозку. Недаремно ж кажуть, що від любові до ненависті - один крок. З цієї точки зору любов та ненависть не є
протилежностями, вони пов’язані одне з одним. Протилежністю як любові, так і ненависті, є байдужість.
Особливість репрезентації концептів любов та ненависть в українській мові полягає в тому, що лексичні
одиниці, які задіяні, можуть інколи описувати в різних контекстах протилежні почуття. Це підтверджує наявність
єдиного семантичного простору у двох концептах [2, с. 244].
В основному вербалізація концептів любов та ненависть здійснюється в словникових дефініціях, в текстах
художньої літератури, в прислів’ях, а також в піснях, котрі відображують досвід нації, спосіб її мислення, тим самим
вимальовується широка палітра почуттів, причому ці почуття сприймаються неоднозначно і, як наслідок, дані
концепти викликають особливий інтерес.
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АНТРОПОНОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ
Мороз М.С., здобувач вищої освіти
Палій В. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Проблема значення власних імен і їх зв’язок з носіями виникла у вчених із давніх часів. Вивченням
проблем антропонімів займається галузь ономастики антропоніміка.
Антропонім як елемент мови має безпосередній зв’язок з духовною культурою народу й сягає далекої
історичної глибини. У власній назві закодована пам’ять століть, у ній закладена така велика інформація, яку сучасні
методи дослідження ще не дозволяють виділити повною мірою. Вилучаються лише окремі свідчення, які містяться в
онімі, але вся ємність історичної свідомості сучасними методами пізнається лише частково. Особові імена в
мовному коді займають особливе місце, утворюючи самостійний ономастичний код.
У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто вивчення власних
імен, зокрема антропонімів, які займають особливе місце в українській, французькій та взагалі у будь-якій мові світу.
Повноцінне спілкування, тобто правильне сприйняття, оцінювання та інтерпретація інформації, є неможливим без
знання певного набору власних імен та їх функцій у мові та тексті. Імена відомих особистостей, літературних
персонажів складають значний пласт знань, необхідних для усвідомлення та оцінки культури того чи іншого народу.
Страва як елемент кухні і гастрономії є репрезентативним феноменом французької культури завдяки здатності
акумулювати в собі традиції, соціально-психологічні та естетичні запити і набути аксіологічно насиченого значення.
Аксіологічна функція, яка відображає відношення матеріально-предметного побуту та духовних запитів( потреб)
людини, обумовлює семіотичну креативність області номінації речей для цілей ефективної комунікації, сприяє
символічному та ігровому переосмисленню культури.
Таким чином актуальність теми полягає в необхідності вивчення семіотики антропономінації з точки зору
принципу взаємооберненості імен та речей в спектрі лінгвокультури, а також важливістю сфери гастрономії,
кулінарної традиції та кулінарного мистецтва в французькій лінгвокультурі як сфери ціннісно атрактивної, а також
сфери комунікативної.
Антропономінація страв представляє собою значущий і традиційний феномен в континуумі французької
лінгвокультури, відповідний ціннісній домінанті «l'art de vivre» (мистецтво життя).
Атрактивності феномена антропономінації сприяють ціннісні домінанти сучасного суспільства, фактор престижності
середовища функціонування , а також володіння інтерпретатором певного типу лінгвокультурним кодом:
глобальним,загальнонаціональним,стратифікованим , езотеричним.
Антропономінанти страв, які відображають номінативні традиції й особливості сучасної семіотичної
діяльності в сфері гастрономії, розподіляються на два основних типи : антропономінанти класичного ряду,
зафіксовані з XVI ст. по XVIII ст., та антропономінанти сучасного ряду, фіксовані з XIX ст. до сьогоднішнього часу.
Антропономінанти сучасного ряду представляють більш численну і варіативну групу як в структурному, так і в
референційному плані, що зв’язано з детермінантами соціокультурного хронотопу « епохи сучасності» , для якого
характерні свідомість і поведінка « людини сфери споживання» і розвиток медійного комунікативного середовища.
В структурно- семантичному плані в класичному ряді антропономінантів домінуюче положення займають
елементарні знаки представлені одним іменем,а також неускладнені структури, компонентами яких являються
класифіковані назви страв супроводжуючі його ім'я, що свідчить про узуальний характер номінації і повне
функціональне уособлення страви (le Chateaubriand термін посилається на письменника Франсуа Рене де
Шатобріанда (François-René de Chateaubriand) повар якого, Монтмірей (Montmireil), був творцем стейка Шатобріанд
(steak chateaubriand) » [2]. , les Pralines перший рецепт був створений у XVII столітті Клеманом Жалюзо (Clément
Jaluzot),шеф поваром маршала Франції Плесі Пралина (Duc de Choiseul Comte du Plessis-Praslin). Праліне десертний інгредієнт з меленого мигдалю, обсмаженого в цукрі. Його використовують для виготовлення начинок,
кремів і для прикраси тістечок, тортів і кексів; (le beurre Colbert, la sauce Choron соус Шорон до якого повар
додає помідори приготовані на пару, соус чудово підходить до піджареного на грилі м'яса, також непогано
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поєднується з деякими видами риби. Назва соусу шорон походить від його творця, повара Александра Етьєнна
Шорона (Alexandre Étienne Choron),який створив його через чисту випадковість коли змішав з беарським соусом).
Для антропономінантів сучасного ряду характерні прийменникові структури з компонентами «à» (le
gigot à la Mirabeau), «de» (le perdrix du Colbert), «à la façon de» (les côtelettes à la façon de Grimod de la Reynière), «à la
manière de» (les figues à la manière d'Escoffier), які дозволяють семантично специфікувати відношення знаків в
номінації і дистанціювати " річ" та "ім'я" в уособленні.
З точки зору преференційного критерію, більша частина антропономінантів
класичного ряду
характеризуються як знаки-носії своїх творців чи першовідкривачів, що пояснюється визнанням авторитетності
«авторського права», яке закріплюється в номінативній традиції. В епоху сучасності переважають
антропономінанти-носії відомих персон,що свідчить про атрактивність цінностей « творчі досягнення»,
«авторитетність в різних сферах», ступіть медіативності особистості.
Отже, когнітивно - комунікативним механізмом реалізації антропономінації
страви є
«персоналізація» страви,що входить в його перетворення в « сутність» комунікації на основі активізації
асоціативного концептуального досьє імені/ образу та інтернаціонального пошуку мотиваційної основі номінації
інтерпретатором.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Ясногурська Л. М. старший викладач
Рівненський державний гуманітарний університет
На думку сучасних методистів сьогодні настав час, коли навчання треба перевести на інноваційну основу
шляхом перебудови педагогічної психології вчителя і навчальної технології учня, змінивши сам підхід до здобуття
знань. Більшість педагогів згодні, що інноваційне навчання є на сьогодні найефективнішим. Інноваційний,
нетрадиційний підхід у навчанні забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з усіх предметів, активне
функціонування інтелектуальних і вольових сфер, формує стійкий інтерес до предмету, сприяє розвитку творчої
особистості. Процес навчання англійської мови з використанням нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню
інтересу до мови; позитивному відношенню до її вивчення; стимулює самостійну мовленнєву діяльність дітей; дає
можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. Визначення свободи вчителя в
доборі форми уроку (звичайно, з огляду на його мету, зміст, вікові особливості учнів) стимулює широке
використання відомих форм та пошук нових.
Назви нестандартних уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.
Істотно важливе значення для нестандартного уроку має організаційна форма навчання. Найпоширеніші серед них -урок-прес-конференція, урок-аукціон, урок-ділова гра, урок-ролева гра, урок громадського огляду знань, урок «суд», урок комунікативної спрямованості, урок-занурення, урок-діалог, урок-диспут, урок типу КВК, урокзмагання, урок-консультація, комп'ютерний урок, урок-консиліум, уроки з груповими формами роботи, урок-твір,
урок-винахід, урок-формула, урок-залік, урок пошуку істини, урок, який ведуть учні, урок взаємного навчання учнів,
урок-репортаж, урок-свято, урок-телепрограма, урок-портрет, урок творчості, урок-творчий звіт, театралізований
урок, урок-сумнів, урок-конкурс, урок-подорож, урок-фантазія, урок-концерт, урок-екскурсія, інтегральний урок,
ігри, урок-захист проектних робіт, урок-комп'ютерна презентація тощо.[1]
Для нестандартних уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання - оволодіння
готовими знаннями, пошук нових даних, розкриття внутрішньої сутності явищ через диспут, змагання. На цьому
уроці вчитель може організувати діяльність класу так, щоб учні в міру можливості працювали самостійно, а він
керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними дидактичними матеріалами.
Порівняно із звичайним, нормативним заняттям нестандартний урок стимулює пізнавальну самостійність,
творчу активність та ініціативу школярів. Навчання на ньому спрямоване на підвищення їхніх знань, формування
працьовитості, потрібних у житті навичок і вмінь. Крім того, ці уроки більше подобаються учням, ніж буденні
навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з ігровою діяльністю дітей.
Майже всі прийоми, особи, дії нестандартних уроків відзначаються ігровим стимулюванням.[2]
Водночас педагоги застерігають, зокрема відомий сучасний дидакт Савченко О.Я. зауважує, що не слід
перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи в школі: вони не завжди характеризуються серйозною,
вдумливою пізнавальною працею учнів, високою результативністю, властива їм і велика витрата часу.[5]
Визначаючи практичні цілі такого типу уроку, викладач може поставити одну головну мету та дві супутні.
Головна мета, звичайно, пов'язана з розвитком мовленнєвих навичок і вмінь, тому на уроці учні повинні не лише
засвоювати матеріал, але й вправлятися в іншомовній. Практичні цілі можуть поділятися на окремі завдання в межах
певних етапів уроку. Цілі уроку повинні точно визначати, на що потрібно звернути увагу в ході роботи: на показ та
пояснення мовного матеріалу, на формування навичок, на розвиток умінь тощо. Формулювання практичної мети
доцільно починати словами «Навчити…», «Формувати…», «Розвивати…», «Удосконалювати…». Такі
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формулювання визначають спрямованість уроку на розвиток мовлення, формування та удосконалення навичок
володіння мовним матеріалом. З формулювання мети повинно бути ясно, що необхідно засвоїти, в якому обсязі, з
яким рівнем оволодіння.
Наприклад:
- Навчити розповідати про свій робочий день з опорою на схему.
- Навчити вести діалог-розпитування в ситуації «Як пройти…?».
- Навчити ставити запитання загального типу в Present Perfect.
- Розвивати вміння вести групову бесіду.
- Розвивати вміння аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова.
Освітня мета передбачає, з одного боку, прилучення учнів до культури країни, мова якої вивчається,
шляхом засвоєння нової загальноосвітньої інформації; з іншого - розширення філологічного кругозору учнів.
Розвиваюча мета реалізується у процесі навчання там, де учень застосовує свій інтелект; волю, почуття,
пам’ять, увагу, уяву і т.п. Її доцільно формулювати у такий спосіб: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію
учнів, розвивати здатність порівнювати мовні явища рідної та іноземної мови, розвивати естетичне сприймання
дійсності, розвивати культуру спілкування в ситуації «Знайомство».
Виховний вплив на уроці іноземної мови забезпечується використанням виховних можливостей
навчального матеріалу та спеціальних прийомів роботи з ним, завдяки чому формуються відповідні суспільнополітичні погляди учнів, почуття, ставлення до морально-етичних категорій, до навколишнього світу і т.п. Наведемо
приклади формулювання виховних цілей: формувати почуття патріотизму; виховувати самостійність; прищеплювати
любов до праці; виховувати повагу до традицій народу Франції (України, Англії, Іспанії тощо).
Сьогодні все більша увага приділяється людині як особистості – її свідомості, духовності, культурі,
моральності, а також високо розвиненому інтелекту та інтелектуального потенціалу. Відповідно, не викликає
сумніву надзвичайна важливість такої підготовки підростаючого покоління, при якій середню школу закінчували б
освічені інтелектуальні особистості, що володіють знанням основ наук, загальною культурою, умінням самостійно і
гнучко мислити, ініціативно і творчо вирішувати життєві і професійні питання.
Часто нестандартні уроки пов'язані з груповими формами роботи. Ділові, рольові ігри, моделювання,
імітація, імпровізація урізноманітнюють процес навчання. Під час розподілу функціональних обов'язків у групі
кожен учень сам шукає своє місце відповідно до власних здібностей. Це є своєрідним психологічним стимулом для
вибору свого статусу, своєї позиції, перевірка власних поглядів, ствердження у колі однолітків і в очах учителя.
Нетрадиційні форми уроку англійської мови реалізуються, як правило, після вивчення будь якої теми або
кількох тем, виконуючи функції навчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, нетрадиційній
обстановці. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, оскільки вона створює атмосферу свята при підведенні
підсумків виконаної роботи, знімає психічний бар'єр, що виникає в традиційних через страх скоїти помилку. На
таких уроках вдається досягти найрізноманітніших цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які
можна підсумувати в такий спосіб: здійснюється контроль знань, вмінь і навичок учнів з певної теми;
забезпечується ділова, робота атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку; передбачається мінімальна участь на
уроці вчителя.
Ще одним ефективним видом роботи є використання Інтернету на уроках англійської мови, адже Інтернет
створює унікальні можливості для вивчення іноземної мови, він створює природне мовне середовище. Особливість
предмета «іноземна мова» полягає в тому, що навчати мовленнєвої діяльності можна лише в живому спілкуванні.
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш
ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці: удосконалювати вміння аудіювання на основі
автентичних звукових текстів мережі Інтернет; поповнювати словниковий запас, як активної, так і пасивної лексики
сучасної мови; формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності.
Таким чином нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися
шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції педагога, дають змогу
враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожного учня.
Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів учня, вони
безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер,
що створює передумови для взаємодії суб'єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями,
порівняння й узгодження різних точок зору про об'єкти, які вивчаються на уроці.
Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умови володіння викладачем методикою їх
проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.
Такі уроки дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до предмету, що вивчається, але і розвивати їх творчу
самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань, формувати і удосконалювати комунікативні навички.
Отже, ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміння вчителя правильно
організувати урок і грамотно вибрати ту чи іншу форму проведення заняття.
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Молодий мистецтвознавець
ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ м. ДУБНО
Воят Ірина Олегівна, здобувач вищої освіти У курсу спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
Костюк Лариса Кіндратівна, кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Одним із регіонів, багатих на сакральні пам’ятки, є Волинь із такими містами як Дубно, Острог, Луцьк та ін.
На цій території в історичному минулому традиційно будували православні храми, монастирі. В часи, коли Волинь
входила до складу Польщі, тут широкого розмаху набуло будівництво парафіяльних костелів, спорудження
монастирів різних католицьких чернечих орденів (домініканів, бернардинів, кармеліток, єзуїтів). Яскравим
прикладом цих процесів є сакральна архітектура волинського міста Дубна, що на Рівненщині. Зауважимо, що
монастирські стіни захищали жителів від нападу ворогів, а католицькі храми були фактично першими громадськими
спорудами, в яких існували друкарні, лікарні, усипальниці заможних людей. Тому вони є невід’ємною частиною
культурного та мистецького минулого міста Дубна. Ось чому проблема сакральних архітектурних пам’яток м.
Дубна має актуальне значення у контексті пам’яткоохоронної діяльності місцевих органів влади.
Історичні культові споруди міста Дубна досліджували краєзнавці, історики, архітектори, мистецтвознавці та
інші спеціалісти. Значне місце у висвітленні предмета окресленої проблематики належить відомим дослідникам
краю І. Свєшнікову і В. Гупало («Звіт про роботи Дубенської археологічної експедиції Державного історикокультурного заповідника у м. Дубні Рівненської області за 1995 р.», 1995; «Історія монастиря оо. Бернардинів у
Дубні на Волині», 2007) [4; 5], мистецтвознавцю Б. Возницькому («Історико-мистецькі пам’ятки міста Дубна»,
2007) [3], історикам О. Прищепі («Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.», 2010) [11], Т.
Дмитренко («Історія Дубенського римо-католицького костелу Яна Непомуцена», 2005) [8] та П. Смоліну «Дубно,
княжий мій граде» [9], архітектору П. Ричкову («Дорогами Южной Ровенщини», 1989 і «Дерев’яні церкви
Рівненської області : архітектурна спадщина», 2017) [12; 6], та ін. Важливі проблеми у контексті збереження
культурної спадщини України ще у кінці ХХ ст. поставили у своїх дослідженням О. Шуба («Церковні пам’ятки як
загальнонаціональні культурні надбання», 1996) [16], О. Шарлай («Історичні шляхи формування поняття
архітектурна спадщина», 1997) [15] та ін.
Хоча дослідження даної теми розпочалося більше 100 років тому у роботах П. Батюшкова («Волынь.
Исторические судьбы Юго-Западного края», 1888) [2], М. Теодоровича («Историко-статистическое описание
церквей и приходов Волынский епархии», 1889) [14], В. Пероговського («Бывшие православные монастыри в г.
Дубне Волынской губернии, основанные кн. Острожскими», 1880) [10], та ін., вона і сьогодні залишається
предметом зацікавленості дослідників. Про це свідчать проведені науково-практичні конференції, зокрема,
«Сакральна спадщина Дубенщини» (міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 1025-річчю
Хрещення Київської Русі, 2013) та ін., на яких актуально звучало питання про необхідність дослідження сакральних
архітектурних пам’яток м. Дубна у площині пам’яткоохоронної діяльності [13; 7]. Враховуючи сказане вище, у
науковій розвідці ми ставимо за мету виявити особливості функціонування сакральної архітектури міста Дубна
у рамках збереження культурної спадщини краю.
Доцільно наголосити, що переважна частина сакральних об’єктів історико-культурної спадщини
охороняється державою. Зокрема, у відповідності до вимог часу 14 червня 1993 р. постановою №444 Кабінет
Міністрів України закріпив створення Державного історико-культурного заповідника міста Дубна [1]. На
баланс Заповідника передано наступні пам’ятки історії, культури й архітектури: Дубенський замок ХУ-ХУІІІ
ст., Луцька брама ХУІ ст., синагога ХУІ ст., Спасо-Преображенська церква ХУІІ ст., Свято-Юріївська церква
ХУІІ ст., монастир кармеліток ХУІІ ст., костел бернардинів і його келії ХУІІ ст., костел Яна Непому цена ХХ
ст., Свято-Іллінський собор поч. ХХ ст., світські будівлі ХУІІІ-ХІХ ст., краєзнавчий музей. Із даного переліку
найбільше пам’яток відноситься до сакральної (православної і католицької) архітектури. Вони є важливими
свідками історії міста минулих століть у складі чужих державних об’єднань. Зазначимо, що у Заповіднику
працюють десятки наукових співробітників, які організовують діяльність відділу охорони пам’яток історії,
культури й архітектури, відділу історії, відділу фондів, відділу науково -освітньої роботи та реставраційних
майстерень. На об’єктах Заповідника ведуться реставраційні та будівельно -ремонтні роботи, організовуються
наукові конференції, відкриваються нові експозиції та ін. Тому питання пам’яткоохоронної складової сакральної
архітектури м. Дубна ставиться у контекст проблем загальнодержавної ваги і потребує подальшого комплексного
наукового дослідження і висвітлення в літературі.
Окремі пам’ятки сакральної (церковної) архітектури м. Дубна формувалися упродовж багатьох століть у
рамках православної культури українців і нині забезпечують її функціонування на теренах волинського краю.
Історію міста Дубна презентує сакральна архітектура православних церков і монастирів (Спасо-Преображенська
церква, монастир Різдва Пресвятої Богородиці, Вознесінський монастир, Свято-Іллінський собор, СвятоГеоргієвський храм). Усі вони збудовані переважно у візантійському стилі із певними архітектурними
наверствуваннями останніх століть. У своїй сукупності вони виражають архітектурно-історичну спадщину України,
охороняються державою і перебувають на балансі Державного історико-культурного заповідника міста Дубна з
1993 р. Але в силу невизначеності меж власності між державою і релігійними конфесіями, недостатнього
фінансування і незацікавленості органів місцевого самоврядування у їх матеріальній підтримці, пам’ятки
православного зодчества потребують посиленої уваги щодо їх збереження та охорони у рамках законодавства.
Попри тяжке історичне й церковне протистояння католицьких храмів з православною церквою, католицькі
храми гідно вистояли усі протистояння, але нажаль через певні історичні події багато католицьких храмів не
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зберіглося до нашого часу. На сьогодні в місті Дубно наявні лише три архітектурні пам’ятки католицької історії та
культури, які занесені до Державного реєстру пам’яток. Серед них - костел Святого Яна Непомуцени, який був
закритий місцевою комуністичною владою на підставі розпорядження районної ради в Дубно № 538 від 21.10.
1959 р. У приміщенні був зроблений спортзал місцевої спортивної школи. Лише 28.07.1990 р. будівля отримала
статус пам’ятки архітектури. Відродилася римсько-католицька парафія в Дубні на поч. 1990-х рр. Спочатку католики
мали право відправляти Богослужіння тільки у неділі та свята, а вже 29.03.1991 р. костел було неофіційно
повернений вірянам. Невдовзі рішенням № 64 від 9.02.1994 р. міська влада повернула храм місцевій спільноті. Ще
однією архітектурною пам’яткою католицької історії та культури на теренах Дубна є монастир бернардинів –
найбільший римо-католицький монастир міста, що становить архітектурно-сакральну домінанту міського
середовища. Зокрема, видатна релігійна і соціальна роль монастиря бернардинів в історії міста полягає у тому, що
він слугував усипальницею для великої кількості духовних та світських осіб (усього 129 духовних і 40 світських
осіб). Але, на превеликий жаль, найбільший католицький монастир міста, з величною історією та незабутньою
архітектурою, нині перетворився на православну церкву. Наступна сакральна пам’ятка католицької архітектури - це
монастир кармеліток - пам’ятка архітектури та містобудівництва XVIII століття. Колишній кармелітський дівочий
монастир знаходиться на північному передмісті історичного центру міста. Нині парадна брама колишнього
монастиря замикає вулицю Шевченка і вписується у ландшафт міста. Варто відмітити, що збережена католицька
(сакральна) архітектура ХУІІ-ХІХ століть міста Дубна в архітектурному вираженні створена переважно у
ранньобароковому і ранньокласицистичному (неоготичному, мавританському) стилях, відображає окрему сторінку
культури України та потребує подальших напрацювань у рамках пам’яткоохоронної діяльності органів місцевого
самоврядування та держави. Незважаючи на досить малу кількість збережених католицьких храмів, усе ж таки вони
складають окрему сторінку культурної спадщини України.
Отже, нинішній стан пам’яток потребує виважених рішень у світському і богословському трактуванні,
фінансових вкладень для підтримки і збереження споруд, а також дотримання правових засад функціонування
пам’яток культурної спадщини України. Приміром, останнім часом викликають тривогу факти непрофесійних
ремонтів, реставрацій, перебудов церковних об’єктів міста Дубно. Чимало відомо прикладів незадовільного утримання
церковних пам’яток не лише релігійними, а й державними організаціями, прикладом такого є
Бернардинський монастир міста Дубна, з кінця ХУІІІ ст. (коли трапився третій розділ Польщі) монастир
переданий українській православній церкві, і від бернардинів у ньому нічого не залишилося. Головними причинами
такого стану є брак коштів та відповідних фахівців, здатних належно оцінити і зберегти пам’ятки національної
культури. Підкреслимо, що найбільшої шкоди церковним пам’яткам завдано у радянські часи, в період
цілеспрямованої боротьби з релігією, коли безцінні шедеври культури свідомо нищилися лише на тій підставі,
що були культовими. Спеціальних і невідкладних досліджень потребують матеріали про цінні церковні споруди,
які в різний час були понівечені або знищені. Такі наукові розвідки служили б справі збереження історичної
пам’яті, вони були б неоціненним здобутком при відбудові деяких з них.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ВИКОНАВЦІВ В
АНСАМБЛЕВОМУ МУЗИКУВАННІ В КЛАСІ УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Димченко С.С., старший викладач
кафедри духових та ударних інструментів
Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету
Проблема психологічної сумісності виконавців є визначальною в ансамблевому музикуванні. На жаль, в
навчальних закладах, при формуванні складу студентських ансамблів ударних інструментів, їй майже не
приділяється увага. Однак очевидно, що вирішення цієї проблеми створює позитивний моральний і творчий клімат в
колективі, впливає на життєздатність ансамблю та його професійне зростання.
Тести видатних вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать про те, що основою психологічної сумісності
партнерів є єдність емоційного сприйняття одного й того ж явища. Музиканти, які мають аналогічне ставлення щодо
інтерпретації конкретного музичного твору, з легкістю досягають гармонії у взаємодіях, відчувають взаємну
симпатію і потребу в подальшій співпраці.
В процесі спільної діяльності в кожному ансамблі виявляються більш і менш ініціативні виконавці. Музикант,
особистий творчий внесок якого є вагомішим в порівнянні з іншими партнерами, стає лідером ансамблю. Зазвичай
лідеру притаманні такі риси як воля і цілеспрямованість, високий професійний рівень, організаторські здібності,
красномовність. Лідер визначає не лише творчий прогрес ансамблю, але й характер взаємовідносин між партнерами.
Існує три основних типи взаємовідносин: авторитарний, ліберальний, колегіальний.
Авторитарний тип передбачає максимальний вплив лідера, беззастережне виконання партнерами всіх його вимог.
В стабільних творчих співдружностях зустрічається досить рідко, бо обмежує ініціативу партнерів.
Ліберальний тип відрізняється відсутністю вольового, високопрофесійного музиканта, який був би спроможний
очолити ансамбль.
Колегіальний тип є найбільш продуктивним, бо надає можливість кожному ансамблісту в повній мірі реалізувати
свій творчий потенціал. Партнери плідно працюють в проблемних ситуаціях, взаємодоповнюючи один одного. В
таких ансамблях, як правило, поняття "лідер" не закріплюється раз і назавжди за одним музикантом.
В процесі роботи над музичним твором між партнерами виявляються розбіжності щодо його інтерпретації. Це
зумовлено тим, що нотний запис музичного твору неоднозначний, а всі тембро - динамічні, темпо - ритмічні і навіть
звуковисотні ремарки не дають ансамблісту вичерпної уяви про міру використання того чи іншого нюансу. В зв'язку
з тим, що біографія, світогляд, духовність виконавців ніколи не бувають абсолютно однаковими, то і зміст
прихований за нотними позначками буде для них завжди різним. Це і є об'єктивною передумовою творчих
розбіжностей між партнерами в кожному ансамблі.
Підсумовуючи вищесказане, підкреслимо, що проблема психологічної сумісності виконавців є фундаментальною
в ансамблевому музикуванні. Тому при створенні ансамблю педагог має враховувати не лише відповідність
професійного рівня потенційних партнерів, а й міру їх психологічної сумісності. Все це в сукупності стане надійною
основою для плідної та довготривалої діяльності ансамблю ударних інструментів.
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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, ТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ
МУЗИКИ XX СТ.
Кіт З.П., здобувач вищої освіти V курсу
Рівненський державний гуманітарний університет
Становлення і розвиток пісенної культури України XX ст. пов’язана з іменем В. Івасюка, який є одним із
фундаторів української естрадної музики. Видатний українець, який прожив всього 30 років, за своє коротке життя
написав 107 пісень, 53 інструментальних творів, створив музику до кількох спектаклів. Окрім цього, він
професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні.
Відомий як музикант, Івасюк був і неординарним живописцем. Дослідження творчого доробку В.Івасюка є
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актуальним і необхідним, оскільки його здобутки можуть бути використані для удосконалення змісту і методики
музичної освіти тощо.
Проведений нами аналіз наукової та методичної літератури засвідчив, що окресленій проблемі присвячено
ряд досліджень. Серед сучасних дослідників великого композитора можна назвати Драбчука Ю., Єрмакову Г.,
Зінченко Н., Кузика В., Ситника А., Терещенка А., Кос-Анатольського Чечеля Л. Та інших. Естрадно-фольклорний
фестиваль “Червону Руту”, присвячений пам’яті В.Івасюка вивчали Марченко С. Рубан М., Сікорська І., Яценко П.
Актуальність порушеної проблеми зумовила вибір теми статті, мета якої полягає в аналізі життєвого і
творчого шляху В.Івасюка, здобутки якого мали визначний вплив на становлення музичної культури України XX ст.
В українську пісенну культуру композитор Володимир Івасюк (1949-1979) прийшов наприкінці 60-х років
XX століття. Це входження було яскравим і навіть дещо несподіваним, бо юнаку з Кіцмані Чернівецької області
було лише неповних двадцять років. Однак, його композиторська творчість так швидко розгорталася, що лише за два
роки він стає вже популярним не тільки в Україні, а й в усьому Радянському Союзі. Так, пісенний доробок, який
налічує біля ста творів, так міцно увійшов в пісенну культуру колишнього СССР, що цьому міг би позаздрити будьякий маститий композитор-пісенник. Музика Івасюка поширювалася досить швидко, вона подобалася і виконавцям і
слухачам. Без таких пісень, як: «Я піду в далекі гори», «Водограй», «Червона рута», «Два перстені», «Пісня буде
поміж нас», «Дві скрипки», ми не мислимо собі нашої української музичної естради не тільки 70-х років ХХ
століття, але й наступних десятиліть, його музика звучить постійно і зараз.
Володимир Михайлович Івасюк народився 4 березня 1949 року на Буковині, в чарівному куточку
Прикарпаття, у містечку Кіцмань Чернівецької області. На долю цієї людини випаде місія: дещо видозмінити
радянську естраду 1970-80-х років, осучаснити її за рахунок залучення українського національного елементу:
інтонацій, ладових та ритмічних особливостей та дати нове трактування пісні, як творові вокальноінструментальному, в окремих місцях поемному чи баладному.
До 1966 року родина Івасюків проживала у цьому гірському містечку, де пройшло дитинство Володимира,
він здобув загальну та музичну освіту. Займатися музикою він почав з чотирьох років, його залучили до дитячого
оркестру. Систематичні заняття музикою розпочалися з п’яти років, бо саме тоді його привели до дитячої музичної
школи Кіцмані. Він закінчив повний курс музичної семирічки, його однаково вабили і гра на скрипці, і гра на
фортепіано. Паралельно Володимир навчався і в загальноосвітній школі, де в нього були дещо інші інтереси,
зокрема природознавство, фольклор, література українська і зарубіжна тощо. Мабуть, тоді В. Івасюк прилучився і до
живопису.
Родина Івасюків була великою. Батько Михайло Григорович Івасюк – дуже відомий сьогодні письменник.
Його творчі інтереси були на важливому місці в родинному житті. До батька часто приходили друзі, вели тривалі
розмови про українську літературу, ділилися творчими задумами, обмірковували ті, чи інші питання. Звичайно, це
мало певний вплив на розвиток дітей. Мати Володимира – Софія Михайлівна – дуже турбувалася про виховання
своїх дітей, чи не найбільше уваги приділялося Володимиру, бо він виявляв з дитячих років яскраві музичні
здібності.
З 1966 року родина Івасюків переїхала на постійне проживання з Кіцмані до Чернівців, тоді вона
нараховувала сім чоловік: батьки, троє дітей, батьків брат і няня Міля, яка проживала в них 40 років і стала
повноправним членом сім`ї. У їхньому новому домі, посеред великої кімнати стояв рояль, його привезли з Кіцмані,
де до Чернівців Михайло Григорович і Софія Михайлівна Івасюки вчителювали. До речі, вони були тими батьками,
які вважали, що гроші треба вкладати в освіту дітей, бо невідомо, яка дитина виявить більше інтересу до тієї чи
іншої справи, в якій сфері діяльності вона зможе розвинути свій талант.
Діти Івасюків були дуже працьовитими, їх ніхто не примушував вчитися, вони брали приклад у
своїх батьків: в молоді роки батько працював у двох школах, а ночі проводив за друкарською машинкою, багато
сидів у бібліотеках, мав феноменальну працездатність і син пішов у батька – Володя був дуже прискіпливим при
написанні до своїх творів, він їх удосконалював і показував своїм рідним. Сьогодні в музеї Володимира Івасюка є
понад дві тисячі книжок. Всі вони взяті з бібліотеки батька.
Повернімося у дитячі роки майбутнього композитора. Навчання в музичній школі Кіцмані треба вважати
початком спеціальної музичної освіти, бо заняття музикою для Володимира були не забавою, а входженням у світ
мистецтва. Після закінчення музичної школи (1963 р.) Володимир поступає до Київської музичної школидесятирічки ім. М. Лисенка по класу альта. Але невдовзі він захворів і батьки його забрали з Києва додому. Далі він
продовжує заняття у середній школі Кіцмані і посилено займається грою на фортепіано. Саме тоді пробудився
інтерес до композиції, Володя пише свою першу пісню «Колискова» на слова М. Івасюка (1964 р.) і організовує в
школі ансамбль «Буковинка».
Знаменним є те, що ансамбль під керуванням 15-ти річного Івасюка здобував перемоги у конкурсах
шкільних художніх колективів, він вийшов на республіканський рівень і тут, у Києві здобув провідне місце.
Колектив нагороджено поїздкою по Дніпру (1965 р.). У 1966 році Володимир стає студентом Чернівецького
медичного інституту. Досить скоро його виключають з вузу за політичними мотивами (звинувачення були
несправедливими), але Володимир змушений був влаштуватися робітником на заводі «Легмаш», до речі, йому
запропонували керувати заводським хором. Якщо навчання в медінституті було перерваним, то навчання музики не
переривалося.
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Він продовжує свої спроби по написанню пісень, тоді (1966 р.) з`явилося дві пісні: «Колискова для
Оксаночки» на власні слова, «Відлітали журавлі» на слова В. Миколайчука. Вони були відіслані на обласний
пісенний конкурс і остання пісня здобула першу премію. Це окрилило юного композитора, придало йому нових сил і
головне укріпило віру, що він може творити музику. З 1967 року Івасюк поновлюється в числі студентів
Чернівецького медичного інституту. Очевидно, його провина – «політична» помилка – була невеликою.
Навчання у медичному вузі проходило успішно і жодних симптомів якоїсь небезпеки на цій ниві не було.
Інтерес до музики у Володимира не послаблювався, хоча ішов поки що другим планом. Івасюка вабили пісенні
проблеми у радянських музично-культурних процесах; саме тоді на музично-співочій сцені почали з`являтися
вокально-інструментальні ансамблі (ВІА), це були колективи нового типу, в яких помітні були риси естрадної
музики.
Восени 1966 року був організований вокально-інструментальний ансамбль «Смерічка», який працював при
Вижницькому районного будинку культури. Відзначимо, що містечко Вижниця на Чернівеччині стало своєрідною
музичною Меккою, туди прагнули потрапити молоді люди, студентство на дискотеку, де виступав ВІА «Смерічка»,
чи то на концерти цього колективу, які «Смерічка» давала у різних містах Прикарпаття.
Таким чином, відзначимо, що Володимир Івасюк відіграв важливу роль у розвитку і становленні пісенної
культури України XX ст., про що свідчать численні доробки і самі музичні твори. Перспективами подальших
наукових розвідок є дослідження та аналіз інструментальної складової творчої спадщини композитора.
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Костюк Лариса Кіндратівна, кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У 2017 р. світ музичної культури відзначив 140-річчя від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича
(1877-1921). Його складне і коротке життя обірвалося несподівано і передчасно, але творча спадщина композитора
знайшла свою окрему нішу в історії і практиці музичного мистецтва. Це він написав прекрасну роботу «Щедрик»,
яка нині звучить в усіх країнах світу. Частині слухачів, ймовірно, ім’я композитора зовсім не відоме, але мелодія
твору запам’ятовується і захоплює з перших звуків. Завдяки тому, що його знакові твори «Дударик», «Ой пряду»,
«Козака несуть», «Гра в зайчика» знайшли належне місце в історії української хорової музики, життя і діяльність М.
Леонтовича усе частіше стає об’єктом наукових досліджень. Адже в сучасних умовах дослідники музичного
мистецтва активно повертають Україні і світові замовчувані імена творців естетики краси і звуків. Поряд із
прізвищами корифеїв розстріляного відродження в історію української культури органічно вписується творчість
композитора Миколи Леонтовича. Зокрема, варто назвати дослідження В. А. Дяченка [1], В. Ф. Іванова та Л. О.
Іванової [2; 3], Значний матеріал про музичну спадщину М. Леонтовича викладений у багатотомній «Історії
української культури» [4], низці конкретно-історичних робіт, присвячених музичному мистецтву [5; 6; 8]. Окремо
доцільно звернути увагу на видання листів, спогадів і документальних матеріалів про композитора [7]. Такі
різнопланові роботи створюють базу для поглибленого аналізу творчої постаті композитора. Метою нашої розвідки є
виявлення окремих віх творчого становлення композитора М. Д. Леонтовича у контексті розвитку музичної культури
періоду кінця ХІХ ст. – перших десятиліть ХХ ст.
Зауважимо, означуваний період знаменний тим, що на теренах української землі, які входили до складу
Російської і Австро-Угорської імперій, поглибився інтерес до збирання і вивчення музичного фольклору. З
пісенними джерелами пов’язаний процес становлення творчості багатьох українських композиторів, зокрема, М.
Лисенка, М. Вербицького, Д. Січинського, А. Вахнянина та ін. Поряд із ними зростали музичні таланти із гущі
народних мас, серед яких чільне місце належить Миколі Леонтовичу. На його становлення як композитора вплинули
захоплення батьків українськими піснями та народними музичними інструментами, до яких вони зверталися
повсякчас. Завдячуючи своїй родині і семінарському вчителю з музики Ю. Богданову та іншим наставникам Микола
Леонтович зумів у своїй творчості піднести музичну народну складову до вершин професійності. Особливо це
стосується хорової музики, в якій поширення набуває жанр обробки народної пісні. Оскільки розквіт творчості М.
Леонтовича припадає на межу ХІХ-ХХ ст. – тобто той час, коли відбувався перехід від мистецтва романтичної епохи
до модерністського мислення - він не зміг не відгукнутися на визвольні змагання українського народу. Ось чому усі
його музичні здобутки створювалися у духовному лоні революційних події того часу.
Ще навчаючись у Кам’янець-Подільській духовній семінарії та працюючи у сільській місцевості, М.
Леонтович починає займатися обробкою народних пісень, керує хором, створює шкільний оркестр. Продовжуючи
вчительську працю у Вінниці чи на Донбасі, навчаючись у Петербурзькій Придворній капелі чи відвідуючи заняття з
композиції у Б. Яворського - завжди і скрізь експериментує, створює хори, оркестри, музичні класи і прагне чим
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скоріше здійснити усе задумане. Завдяки таланту і наполегливості досягає успіху: у 1916 р. хор студентів Київського
університету вперше виконує «Щедрик». Завдяки цій події його ім’я стає відомим. Знову ж як і раніше Микола
Леонтович у Києві поспішає віддатися творчій праці, створює безліч оригінальних композицій, пише й аранжує
музичні твори, викладає. Його київський період життя можна також охарактеризувати як період невтомної праці з
популяризації української духовної культури і музичного мистецтва. Пізніше, у Тульчині композитор працює над
створенням своєї першої опери «На Русалчин Великдень», яку через трагічну смерть не вдалося закінчити.
Підсумовуючи, наголосимо, що творча спадщина М. Леонтовича збагатила українську музичну культуру
новими взірцями справжніх шедеврів хорового мистецтва. Разом з тим, увібравши найкращі досягнення
попередників, композитор підніс українську пісню до світового рівня. Завдяки його невтомній праці українська
музика зазвучала у багатьох країнах світу. У незалежній Україні його іменем названі навчальні заклади, вулиці,
колективи. Його твори вивчають у школах і вони звучать на сцені. Поспішне життя композитора залишило гідний
спадок у національній музичній культурі України і продовжує естетично вражати світову мистецьку спільноту.
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КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ У ВІРТУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ
Кравчук Я.А., здобувач вищої освіти IV курсу кафедри культурології ї музеєзнавства
Глущук О.Г., старший викладач кафедри культурології і музеєзнавства
Рівненський державний гуманітарний університет
У сучасному світі глобалізаційні процеси, що охопили фактично усі сфери суспільного життя,
перетворилися у вагому складову світового розвитку. Формування інформаційно-комунікаційних технологій
принципово змінює стиль життя людей, дозволяє розширити їм рамки свого спілкування, використовуючи формат
реального часу і можливість звернутися до електронних ресурсів. Доступ до інформаційних ресурсів постійно
розширюється і надається можливість отримання їх в будь-який час. Глобальна мережа Інтернет активно забезпечує
все зростаючу потребу у міжнародного взаємозв’язку, не дивлячись на всі відмінності у формаційному розвитку,
культурі, релігії, традиціях і т.п., і постає однією з найважливіших сучасних явищ в житті соціуму.
Останнім часом стає все більш очевидним, що вагоме місце у розповсюдженні інформації займають усі
можливі багатоканальні засоби масової інформації, а також мережа Інтернет. Їх безмежні можливості безперервно
збільшуються, поєднуючи в собі величезну кількість перспектив і небезпек. Всеохоплююче інформаційне поле є
невід’ємною частиною нашого життя: друк, радіо, телебачення, Інтернет проникають у кожний дім, у свідомість
практично будь-якої людини. І засоби масової інформації, виконуючи свої безпосередні функції, перетворюються у
постійних співрозмовників, які інформують, впливають, розважають тощо. Актуальним у цьому відношенні постає
розгляд віртуально-комунікаційного простору в сучасних реаліях і його вплив на культуру спілкування в соціумі.
Питання функціонування інформаційно-комунікаційного простору досліджувались як зарубіжними, так і
вітчизняними вченими: Р. Харрісом, П. Бурдьє, Р. Мертоном, Е. Тофлером, О. Зернецькою, В.Коломійцем,
О.Карпухіним, А. Райковим, Г. Смолян, В. Чернієнко та іншими. В їхніх працях уперше узагальнено підходи щодо
вияснення особливостей і закономірностей розвитку систем масової комунікації.
Інтерактивна взаємодія зближує людей, робить спілкування більш вільним, паритетним, і думка кожного
стає цікавою для всіх учасників комунікативного простору. Сприятливий грунт для даного процесу забезпечив
науково-технічний прогрес, бурхливий розвиток Інтернету, глобальні комунікаційні технології, завдяки яким
спілкування стало насиченим, інтерактивним, невимушеним. Тому не випадково останнім часом невимушена
розмова у публічній комунікації значно активізувалася.
Електронні засоби масової інформації все частіше віддають перевагу вільній невимушеній комунікації, яку
можна спостерігати у різних програмах на телебаченні, радіо і в Інтернеті. Сучасні засоби масової інформації,
імітують побутове спілкування, яке тепер інтенсивно переноситься у публічну сферу. Однак, на багатьох офіційних
сайтах в Інтернеті, поряд з невимушеністю існують і суворі рамки нормативного регламенту. Більшої свободи
набуває, безумовно, анонімна віртуальна взаємодія у мультимедійному просторі Інтернету. Саме поєднання даних
форм комунікації створює умови для функціонування діалогічного різновиду вільного демократичного дискурсу,
який на сучасному етапі максимально запотребований у засобах масової інформації. Учасники «розмовних» передач
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– це різні люди, але особливу увагу публіки привертають персони, які відомі широкій громадськості: представники
шоу-бізнесу, політики, діячі мистецтва, науки, спорту. Їх думки, що висловлюються у засобах масової інформації,
зацікавлюють широкий загал. Публічність і «розтиражованість» образів «телекумирів» не випадкова: це особистості,
знання і досвід яких важливі, авторитетні та цікаві багатьом не лише у своїй країні, але і за її межами. Окрім того,
особливий вплив на масову аудиторію здійснюють комунікативні здібності «зірок», їхня ерудитія, неординарність і
т.п., тобто вміння жити у відповідності із запитами сучасності незалежно від віку, статусу чи гендерної
приналежності. Іншими словами, їх манера поведінки, мова та стиль життя взагалі у своїй уніфікованій формі
виступають певним еталоном, прикладом для наслідування. Однак сучасний стан комунікативної культури ЗМІ не
такий оптимістичний – виникає велика кількість загроз комунікативної безпеки для аудиторії засобів масової
інформації.
В останні десятиліття свобода слова нерідко перетворюється у мовну вседозволеність, що створює істотні
проблеми для ефективного інтерактивного глобального спілкування. Інформаційна безпека в ЗМІ передбачає
«здатність суб’єкта зберігати свої системо утворюючі властивості, основні характеристики при деструктивних
впливах на кіберпростір, інформаціно-комунікаційні технології. Окрім того, інформаційна безпека відповідає таким
умовам стану ЗМІ, при якому комунікативна система здатна протистояти дестабілізуючому впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз. Саме таким патогенним впливам можна назвати інформаційні потоки, що переповнені
ненормативними мовними засобами. Бажання завоювати популярність, створити собі відомість або підвищити
знижений до їх персон інтерес заставляють багатьох амбіційних людей демонструвати мовну розв’язаність та
нормативний нігілізм. Тому свідоме використання у мові деякими діячами шоу-бізнесу простих слів, слугує
додатковим засобом формування іміджу, створення умов для їх пабліситі тощо. А ЗМІ, в свою чергу, подають
фрагменти з такими висловлюваннями для забезпечення кращого кадру. Нерідко у теле- та радіопередачах, у яких
потрібна імпровізація, зустрічаються помилки, які вказують на недостатній рівень володіння нормами мови у
офіційних умовах як журналістами, так і іншими носіями кодифікованої літературної мови (письменниками,
науковцями, режисерами та ін.).
Спеціально вживана нецензурна лексика, неправильна вимова, фамільярний тон активно засвоюються
масовою аудиторією, в тому числі молодіжною, і стають своєрідним правилом природного живого спілкування,
оскільки саме мова популярних людей у сфері науки і культури по традиції завжди сприймалась в якості взірцевої.
Такі приклади створюють певні загрози культурній рівновазі, що складалася впродовж довгого історичного часу, а
ігнорування правил літературної мови тягне за собою зневагу як до безпосередніх партнерів по спілкуванню, так і до
масової аудиторії. В даному випадку взаємодія у ЗМІ постає як негативний прояв, що часто переходить у словесну
нестриманість і, навіть, хамство. Відображенням такої «свободи слова» нерідко представлені на сайтах Інтернету.
Це так звані коментарі на прочитану статтю, переглянутий фільм, або якусь соціокультурну чи політичну подію
учасниками форумів, чатів, соціальних мереж і т.п. Оцінки комунікаторів можуть бути різними, починаючи від
витриманих у нейтральному тоні і закінчуючи стилістично неграмотними. Причому анти літературні елементи стали
звичною справою практично у всіх засобах масової інформації, однак в Інтернеті зловживання даними формами
існування національної мови особливо показове. Частково цьому сприяють псевдоніми, умовні імена (ніки), що
використовуються учасниками форумів, саме вони і створють відчуття анонімності і свободи висловлювання.
Різноманітні варіанти прояву такого діялогічного різновиду мови створюють особливу багатоаспектну форму її
існування, наповнену неочікуваними проявами, різноманітними стилями та образами, що слугує засобом передачі
емоційної інформації, яка в максимальній мірі дозволяє реалізувати основне завдання ЗМІ – впливати на широку та
різноманітну аудиторію.
Стосовно дитячих і молодіжних сайтів, то і тут ситуація не набагато краща. Неконтрольоване провокаційне
спілкування часто більш привабливе, ніж вічливе та поважне. А відсутність жорсткої мовної регламентації не сприяє
вирішенню завдань всебічної культурної взаємодії між учасниками комунікації. Правила сайтів не передбачають
ніякої відповідальності їх авторів за повідомлення на форумах або в чатах. Найчастіше справа обмежується лише
зауваженням на адресу порушника правил інформаційного ресурсу (одним з яких є тактовна поведінка, спілкування
засобами літературної мови).
Сучасні електронні ЗМІ практично безмежно розширили горизонти комунікації, зробили практично
моментальне отримання різноманітної інформації. Окрім того, масове спілкування, будучи важливим засобом
глобалізації, стало невід’ємною складовою духовного життя суспільства, значно збільшило можливість людини
наблизитися до світу інших людей, отримати нові знання і тим самим збагатити свій внутрішній світ, розширити
світоглядні позиції. Як зазначає Т.А. Пода, «у сучасних постіндустріальних країнах світу все впевненіше
утверджується модель інформаційного суспільства, в якому знання (інформація) стають визначальним фактором
функціонування влади. А безпосередні носії й розповсюджувачі інформації – ЗМІ, підсилені капіталом, все більше
перетворюються з влади четвертої на першу» [1].
Очевидним є те, що масова комунікація виступаючи в якості конкретного прояву науково-технічної
революції, з одного боку, в значній мірі діалектичне явище, а з іншого – суперечливе. Ігнорування основних норм
культури спілкування стає результатом віртуальної комунікативної свободи, часто нівелюючої поняття етикету
реального спілкування, тим самим створюючи загрозу для духовної складової людей.
Вплив ЗМІ на внутрішній світ людини і її культурний розвиток в значній мірі залежить від змісту
матеріалів масової комунікації. Коли їх повідомлення правдиві та оперативні, гуманні і глибокі, то сприяють
залученню широких верств населення до досягнень сучасної науки та мистецтва, виступають як рівноправний
партнер по спілкуванню і формують почуття соціальної відповідальності і творчої ініціативи. В той же час, коли у
масовій комунікації переважають матеріали, що є низькопробні, неправдиві, апелюють до низьких почуттів, то в цих
умовах вона, звичайно, не може сприяти розвитку особистості, обмежує внутрішній світ людини, її мову, робить
обмеженим внутрішній потяг до прекрасного і сферу спілкування з іншими людьми.
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Проблема підвищення культури споживання масової комунікації постає сьогодні досить гостро.
Інформативний простір настільки перенасичений важливими, цікавими матеріалами, що зорієнтуватися в них,
обрати найбільш важливе і суттєве, зуміти все охопити – надзвичайно складна справа. Культура споживання засобів
масової комунікації повинна культивуватися з малку. Важлива роль у цьому процесі належить сімʼї, навчальним
закладам різних рівнів, громадським організаціям.
Таким чином, з одного боку сучасний комунікативний простір надає сучасній людині велику кількість
інформаційних можливостей у реалізації своїх життєвих завдань, а з іншого – воно несе в собі безліч труднощів,
суперечностей і загроз, в тому числі пов’язаних з комунікативною безпекою особистості. Тому вирішення даних
проблем повинно полягати на формуванні ефективних умов культурного спілкування, яке базується на
гуманістичних засадах, що забезпечують належний рівень комунікації у віртуальному просторі.
1.
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ХУДОЖНИК ІВАН МАРЧУК – ОДИН ІЗ 100 ГЕНІЇВ СУЧАСНОСТІ:
ЖИТТЯ, ТВОРЧІСТЬ, ВИКЛИКИ
Кулінка Ірина Василівна, здобувач вищої освіти ІУ курсу спеціальності «Культурологія»
Костюк Лариса Кіндратівна, кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Художник Іван Марчук займає неординарне місце в історії українського мистецтва. Він народний художник
України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка, нагороджений Орденом Свободи за значний особистий
внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України,
вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм (25 червня 2016) і один із 100 світових геніїв сучасності (за
рейтингом британської газети The Daily Telegraph). Він єдиний українець, який потрапив до цього списку. Адже
доробок митця налічує близько 5 000 творів, а його творчість представлена майже на 130 персональних і на близько
60 колективних виставках. У результаті виставкової історії має десяток каталогів [2; 3; 5], безліч інтерв’ю [1; 4] та
художнього аналізу творчості [6; 7; 8; 9; 10]. Його картини викликають неоднозначні оцінки з боку критиків: одні із
захопленням розповідають про твори митця, інші пропонують остерігатися Темного Генія, оскільки його творчість
не сприяє пробудженню світла у душах людей. Підкреслюючи актуальність окресленої проблеми та враховуючи
інтерес до творів І. Марчука з боку мистецтвознавців, у науковій розвідці ставимо мету виявити знакові віхи його
образотворення та виклики, які повсякчас ставить перед ним життя.
Які фактори вплинуло на становлення творчості Івана Марчука, що сформувало його особистість?
Безперечно, це сільське середовище Тернопілля разом із батьківським творчим розумом і працьовитими невтомними
руками. Це Львівська культурно-мистецька ойкумена 1950-1960-х років, де він навчався і розвивав свої художні
здібності. Це вчителі і друзі, а ще безкінечні переборювання життєвих колізій, які гартували характер. Та
найважливіше, на наше думку, успіх Івану Марчуку був забезпечений талантом, даним Богом, і невтомною
щоденною працею. Куди б доля не закидала художника – чи то в Австралію, Канаду, США – скрізь прояв
мистецького таланту був помножений на невтомну працю. Зауважимо, що до 1988 року Спілка художників офіційно
не визнавала творчість Івана Марчука, хоча він мав понад 15 експозицій у різних містах колишнього СРСР. І лише
1988 р. його прийняли в члени Спілки художників України: через терни він йшов до шліфування своєї творчості.
Художник у своєму образотворенні був зосередженим, наполегливим і багато експериментував. Він витворив
авторський творчий метод – особливий стиль «дрібного письма» - так званого «пльонтанізму». Таку жартівливу
назву від слів «плести», «пльонтати», заплітати, переплітати дав своїй техніці митець. Вона впізнавана: картини ніби
створені з клубочків чудернацьких ниток, які утворюються в результаті нанесення фарби тонкими кольоровими
лініями з переплетененнями під різними кутами. Полотна митця, створені у такій манері, здобували ефект об’ємності
й світіння. Вперше таку техніку художник застосував у 1972 р. (до речі, таке зображення, балансуючи на межі
рукотворного і технологічного, через складність філігранного виконання і трудомісткість практично не підлягає
повторенню). Митець умовно ділить свою творчість на 11 періодів: «Голос моєї душі», «Цвітіння», «Пейзажі»,
«Портрет», «Кольорові прелюдії», «Натюрморт», «Нові експресії», «Біла планета І», «Біла планета ІІ», «Виходять
мрії з берегів», «Погляд у безмежність». Твори кожного періоду характеризуються метафоричністю та символізмом,
а сюжетика картин зосереджена довкола тем буття людини, її місця у світі та проблем самопізнання.
Експериментуючи з кольором, ритмом, пропорціями Іван Марчук творить свої картини на рівні підсвідомості.
Нині його полотна вражають мешканців Європи, Америки, Австралії, його виставки експонуються у
мистецьких залах по всьому світу, зберігаються в багатьох музейних та приватних колекціях. В Україні, куди
повернувся у 2001 р. після 12 років еміграції, він продовжує боротьбу засобами мистецтва. Варто нагадати, що
першу виставку на Батьківщині художнику дозволили зробити у 42 роки. Але у 79 років він став першим митцем, чиї
картини були виставлені у «Мистецькому арсеналі» за життя. Іван Марчук працює щодня, по 17 годин. Рука
художника може віртуозно виконати 120 рухів за хвилину. Він прагне встигнути здійснити задумане і відверто
заявляє, що Україна не розвивається як культурна країна, що про неї невідомо в світі. Про Івана Марчука більше
відомо у світі, ніж у рідній Україні. Переборюючи виклики долі, художник шукає свій власний шлях – шлях правди і
свободи. Відомо з історії, що якщо умов для вираження здібностей немає у рідній землі, то творча особистість
реалізує свої можливості поза її межами. Художник Марчук знає ціну цій аксіомі.
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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Кучина Н.І., кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри культурології та музеєзнавства
Рівненський державний гуманітарний університет
Вперше поняття «культурна інфраструктура» вводить, в останньому десятилітті ХХ ст. представник
наукової думки Російської Федерації з питань географії культури О. Дружинін вказуючи на те, що під цим терміном
слід розуміти сукупність соціальних інститутів, що покликані безпосередньо сприяти формуванню людини як
всесторонньо розвиненої особистості та оволодінню нею певним способом діяльності в процесі суспільного
відтворення [2, с. 41].
Ми погоджуємося із точкою зору дослідника і вважаємо, що інфраструктура соціокультурної сфери (СКС),
– це комплекс галузей, установ та організацій господарчої практики, які створюють умови їх функціонування як
економічної галузі, забезпечуючи її існування. За таких умов науковці виокремлюють три самостійні одиниці
інфраструктури ринку соціокультурної сфери, а саме:
1. Виробничий і сервісний комплекси тих галузей господарства, які обслуговують населення у вільний час і
створюють умови для рекреації, індивідуального розвитку людей, їх розваг. У цю інфраструктуру входять сегменти,
пов’язані з культурою, спортом, рекреаційними зонами, культурно-дозвіллєвих сервісом, туризмом.
Елементами культурно-дозвільної інфраструктури виступають:
• історичні центри, пам’ятки культури, меморіальні території;
• галузеві організації сфери культури і мистецтва (заклади культури - бібліотеки, музеї, виставкові зали,
галереї, паркі культури і відпочинку, зоопарки, цирк, філармонії, будинки культури, концертні зали,
кінозали і кінопалаци та ін.);
• розвиваючі організації, навчальні фірми;
• міські зони відпочинку (парки, сквери, пляжі);
• рекреаційні зони, що розташовані в поза міській зоні (національні парки, санаторії, курорти та ін.);
• установи та фірми, що надають спортивно-оздоровчі послуги, а також послуги культурного та художньонавчального призначення (стадіони, фітнес-клуби, аквапарки, танцхоли, мистецькі студії та ін.);
• туристичні фірми і пов’язані з ними перевезення, система готельного господарства;
• тематичні парки, ігрові та культурно-дозвільні центри;
• ресторани, кафе;
• модельний бізнес.
Слід зазначити, що базові заклади культури становлять інституційну базу культурного розвитку у тисячах
сіл і містечок України, осередки відродження традиційної культури та національної ідентичності. Численність та
структура цієї базової мережі закладів культури визначаються і регулюються Постановами Кабінету Міністрів
України: № 510 від 30 травня 1997 р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення України публічними
бібліотеками» та № 1775 від 12 листопада 1998 р. «Про норми забезпечення населення клубними закладами»
(постановою КМУ визначаються мінімальні норми для мережі публічних бібліотек).
2. Виробництво та трансляція культурно-дозвільної інформації, а також виробництво товарів культурнодозвіллєвого та інформаційно-художнього призначення:
• розважальні телепрограми, радіопередачі;
• інформаційне наповнення мережі Інтернет;
• арт-продукти (підготовка і запис на плівку різного роду шоу, телевізійних та радіопрограм, музичні компактдиски, аудіо- і відеокасет, комп'ютерних ігор);
• редакційно-видавнича діяльність (видання книг, журналів, газет);
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• виробництво товарів і техніки культурно-спортивного призначення (спортивного одягу, сувенірів,
настільних ігор, музичних інструмент, аудіовізуальної техніки, сценічного, світлового, звукового
обладнання та ін.).
3. Транспорт і зв’язок (дороги, всі види зв’язку і транспорту).
4. Професійні кадри та установи з їх підготовки (вищі навчальні заклади, що спеціалізуються на підготовці
висококваліфікованих спеціалістів спеціалізацій сфери культури і мистецтва) [1, с.116].
Саме цілісна побудова та взаємозалежна єдність виокремлених одиниць уможливлює існування культурнодозвіллєвої діяльності як суспільно-економічного явища. У різних країнах і регіонах однієї країни соціокультурна
інфраструктура різна за своєю будовою, повнотою забезпечення – має неоднаковий набір видів культурної
діяльності та соціальних послуг. Наприклад, найбільш розвиненою є соціокультурна інфраструктура в столиці та
містах-мільйонниках, менш розвиненою (у порівнянні із зазначеними містами) є інфраструктура невеликих міст та
районних центрів, а найменш розвиненою є інфраструктура на селі. Ще одним із показників рівня
інфраструктурного розвитку СКС є наявність пам’яток культури і мистецтва.
Близький до дозвіллєвої інфраструктури феномен індустрії дозвілля та різних її компонентів (індустрії
туризму, перевезень, розміщення, харчування, розваг та ін.) акцентує увагу на індустріально-технічній,
технологічній та підприємницькій суті СКД. Індустрія дозвілля розуміється насамперед як бізнес у сфері
дозвіллєвого сервісу, як виробництво продуктів і послуг із використанням сучасної технічної бази та технологій і
способів індустріальної праці. До найбільш важливих складових індустрії дозвілля науковці виокремлюють:
індустрію товарів культурного призначення; індустрію туризму (а також харчування, розміщення, перевезень);
індустрію розваг; індустрію аудіо- та відеопродукції (радіо-, теле-, кінопродукції, ЗМІ).
Так, до індустрії розваг відносять всі розважальні види дозвілля і мистецтва, а також заняття, які
доставляють людям задоволення і тим самим створюють святковий настрій. До індустрії розваг відносяться такі
види культурної продукції, бізнесу та дозвіллєвих послуг: газети, журнали, книги розважального змісту;
кіноіндустрія і виробництво відеопродукції (створення фільмів,радіо- і телепрограм, відеореклами та ін.); мережу
кінопрокату, телеканали, радіостанції; музична індустрія, що виробляє і продає відповідну музичну продукцію компакт-диски, компакт-касети та ін.; арт-бізнес (галереї, виставкові зали); організація концертів, турів і т.п. (шоу
бізнес); ігровий і гральний бізнес; театри, концертні організації, цирки; центри дозвілля, клуби, розважальні
комплекси, дискотеки; модельний бізнес, конкурси краси та ін.; парки (зоопарки, аквапарки, тематичні, розважальні
парки, екопарки та ін.); мережу громадського харчування (кафе, ресторани).
Невід’ємною складовою соціокультурної інфраструктури є законодавче забезпечення, що є базовим
елементом, який в свою чергу, становить нормативно-правову основу для функціонування інформаційного простору.
Законодавче забезпечення соціокультурної сфери становить систему правових норм із регулювання суспільних
відносин в інформаційній сфері, закріплених у підзаконних нормативно-правових актах. Норми інформаційного
права формуються як на публічному (державному), так і на приватному рівнях, суспільних відносин із питань
інформації, у процесі різноманітної діяльності людей. Вітчизняна дослідниця Н. Кисіль виділяє кілька рівнів
нормативно-правових актів, які регулюють інформаційні відносини. Перший рівень, який умовно можна назвати
конституційним, – це Конституція України та інші базові міжнародні акти, ратифіковані Україною, які гарантують
загальні права і свободи громадян в інформаційних відносинах; другий рівень – це закони України та інші
нормативно-правові акти, якими регулюються відносини в інформаційній сфері, вони прийняті на виконання
законів, підпорядковані Конституції і не можуть суперечити їй [3] . Серед них – Закон України «Про інформацію»
(1992 р.); «Про телебачення і радіомовлення» (1993 р., з численними змінами, внесеними протягом 1995–1997 рр.);
«Про рекламу» (1996 р.); «Про національну раду з питань телебачення і радіомовлення» (1997 р., зі змінами від 1998
р.); «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992 р.), тощо.
Держава і суспільство, відповідно до чинного законодавства, створюють вітчизняний інформаційний
простір, у якому циркулюють інформаційні потоки, його типологічні властивості зумовлені інформаційною
інфраструктурою. Нормативно-правовими актами визначаються два основних елементи інформаційного простору:
перший – національні інформаційні ресурси (документи як результати інтелектуальної, творчої діяльності, бази й
банки даних, усі види архівів, бібліотек, музейні фонди, які містять дані, відомості й знання, зафіксовані на
відповідних носіях інформації), які є об’єктами права власності всіх суб’єктів України і мають споживацьку цінність
– політичну, економічну, соціокультурну, історичну, інформаційну тощо; другий – інформаційна інфраструктура, що
охоплює:
 організаційні структури, які забезпечують формування, функціонування й розвиток інформаційного
простору, а також збирання, обробку, зберігання, поширення та ефективне використання інформаційних
ресурсів;
 інформаційно-телекомунікаційні структури, до яких належать територіально розподілені державні й
корпоративні комп’ютерні мережі, телекомунікаційні мережі й системи спеціального призначення і
загального користування, мережі й канали передавання даних, засоби комутації та управління
інформаційними потоками;
 інформаційні технології як організована сукупність систем, засобів, методів і способів, яка на базі
інформаційної інфраструктури забезпечує процеси обробки, зберігання, розвитку, поширення,
використання та захисту інформаційних ресурсів;
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 система засобів масової інформації як сукупність друкованих та електронних засобів масової інформації –
теле-, радіокомпаній, інформаційних агентств, комплексів книговидання, кінематографічного,
бібліотечного, архівного тощо [4].
Функцією інфраструктури СКС є не лише задоволення культурних потреб суспільства, але й, в свою чергу,
інтенсивне їх формування як співучасника загального культурного процесу. Інфраструктура ринку СКС є важливою
умовою трансформації територіальної організації суспільства в територіальну організацію культури. Вона утворює
особливі просторові поєднання – територіальні системи культурної інфраструктури .
Отже, останні чверть століття в інфраструктурі СКС відбуваються перетворення. Так, на зміну базовим
закладам галузі культури і мистецтва, які функціонували за часів командно-адміністративного устрою, прийшли нові
елементи інфраструктури ринку СКС. Найбільш помітні зміни в індустрії туризму та розваг. Всі вони є найбільш
гнучко адаптуються до вимог ринку і здатні швидко реагувати на споживацькі запити, адже в переважній більшості
являються об’єктами приватної власності, а відтак їх діяльність спрямована на реалізацію матеріальних цілей
засновників.
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МУЗЕЇ В СТРУКТУРІ КУЛЬТУРИ М.НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ
Логвиченко А.С., Казначеєва Л.М.
Казначеєва Л.М., к.і.н., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Питання збереження і використання культурної спадщини займають сьогодні особливе місце серед різних
галузей гуманітарного знання і соціокультурної практики. Історично перевіреною формою збереження культурної
спадщини і передачі культурного досвіду людства визнані музеї. Вони завжди були і залишаються своєрідними
посередниками при втіленні історичних традицій, які закладені у культурні цінності, з часом трансформуючись у
національні символи.
Процеси глобалізації викликали певні зміни і у діяльності музейних закладів: більшу відкритість
суспільству, подолання локальності у просторі. Самі музейні фахівці змінюють погляд на музей: вони відзначають,
що його діяльність виходить за межі ідентифікації, консервації, просвітництва і переходить до реалізації більш
широких програм, які дозволяють музею активніше брати участь у житті суспільства, інтегруючись з оточуючим
середовищем. Так, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. цей культурно-освітній заклад став розглядатися як
поліфункціональний соціокультурний інститут. Оскільки музей виконує властиві йому функції не тільки в системах
«музей – суспільство» та «музей – особистість», але й в системі «музей – культура», то актуалізується потреба
дослідження музею в системі культурологічного знання: з одного боку, через пошук нової методології музею на базі
культурологічних знань, з іншого – виникає ще один вектор розуміння культури – її осмислення через призму
музею.
Серед відомих музейних закладів м.Новоград-Волинський варто назвати Новоград-Волинський
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки – прогресивний заклад, який позиціонує себе як креативний
сучасний осередок. Це не дивно, адже у час ринкових відносин, соціальних і економічних реформ та демократизації
суспільства підвищується попит населення та туристів на отримання якісних послуг з максимальним використанням
усіх зон закладу, збільшенням їх асортименту та впровадженням сучасних інновацій. Сьогодні Літературномеморіальний музей Лесі Українки – це літературно-меморіальний комплекс з двох частин: меморіальної та відділу
пам’яті поетеси «Серед живих жива», де експонуються матеріали багатогранної літературної спадщини Лесі
Українки, твори українських письменників, оригінальні сувеніри та виготовлені з любов’ю подарунки музею.
Представлені також матеріали щорічних міжнародних літературно-мистецьких свят «Лесині джерела», що проходять
у дні пам’яті геніальної поетеси на початку серпня.
Гордістю музею є колекція прижиттєвих видань (книги другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.) Олени
Пчілки, М. Драгоманова, Лесі Українки, Михайла Обачного, М. Старицького. В окремому залі Літературномеморіального музею Лесі Українки експонуються реліквії родини Косачів та її оточення. Серед них фотографія
Лесі «Волинська хата», порцелянова тарілка, соусник, молочник, жіноче портмоне, передані музею Єлизаветою
Іванівною Листовською. Доповнюють експозицію речі з родини Філіпа Ірінеєвича Немоловського приятеля Петра
Антоновича Косача, лікаря, який лікував Лесю. Це аптечка, пляшечки для ліків, крісло, фотографії, передані музею
племінницею Ф. І. Немоловського – Аллою Олександрівною Гарус [3, с.158].
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У рік 730-річчя від першої літописної згадки про м. Новоград-Волинський 1987 р. на його центральній
площі урочисто відкрито пам’ятник великій землячці – Лесі Українці, проведено літературні читання та народні
гуляння [1]. Це слугувало поштовхом до організації у подальшому свят літератури і мистецтва «Лесині джерела». З
1990 р. свято набуло статусу Всеукраїнського, з 1994 р. до цього часу є Міжнародним святом літератури і мистецтва
«Лесині джерела». Постійними учасниками свята є колективи, майстри, науковці з України та зарубіжжя, частими
гостями свята стали колективи Болгарії, Хорватії, Латвії.
Свято із початку мало у своїй структурі два напрями: літературно-мистецький та фольклорноетнографічний. Розвиток першого забезпечувало проведення літературно-наукових конференцій, літературних
зустрічей у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, театральних вистав та літературно-мистецьких заходів.
Другий напрям розвивався за рахунок запрошення на свято творчих аматорських колективів та майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва з усіх регіонів України, згодом – ближнього та далекого зарубіжжя. Загалом, за
роки існування свята його учасниками було близько 600 творчих аматорських колективів та більше 1000 майстрів.
Традиційними заходами свята є літературознавчі та мистецтвознавчі заходи, театральні вистави за творами
Лесі Українки та літературно-мистецькі вечори, присвячені її творчості, «Містечко майстрів» – велика виставка
власних творів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва зі всіх регіонів України, «Народна вертівка» за участю
творчих аматорських колективів, «Козацькі розваги» на фортеці, що готуються силами міських аматорів,
«Звягельські розваги», ігрова концертно-розважальна програма за поліськими іграми та забавлянками, творча акція
«Поліська вишиванка», свято національних культур, урочиста хода жителів міста та гостей свята вулицями міста від
літературно-меморіального музею Лесі Українки до пам’ятника Лесі Українки, урочисте покладання квітів,
мистецько-розважальна програма «Арт-майданчик» (виставки робіт учнів та викладачів міської художньої школи,
бліц-конкурси серед дітей та дорослих, вікторини з образотворчого мистецтва), Свято книги (книжкова виставкаярмарок української книги, книжкова вікторина, виставка дитячих ілюстрацій, парад літературних героїв, книжкове
лото, бенефіс кращих читачів), вечірній концерт за участю майстрів української естради, святковий феєрверк. Разом
з тим, у рамках свята започаткований конкурс автентичного солоспіву Житомирського Полісся, який згодом переріс
у Всеукраїнський, і нині є одним з найяскравіших епізодів фольклорно-етнографічного напряму свята. Пізніше був
проведений Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова ім. Лесі Українки, що збирає як любителів так і
професійних артистів, читців, акторів. Обидва заходи відбуваються у Музеї родини Косачів, що функціонує на місці
будинку, в якому родина Косачів прожила 6 років. Організатори свята ставлять собі за мету пропагування серед
різних верств населення творчості Лесі Українки, дослідження її літературної спадщини та творчості найближчого
оточення – Олени Пчілки, Михайла Драгоманова, Михайла Косача (Обачного), Ольги Косач-Кривинюк (Олесі Зірки)
на загальнонаціональному та міжнародному рівнях.
При Музеї родини Косачів працює об’єднання творчої інтелігенції міста ім. Ю. Ковальського, яке об’єднує
поетів, письменників, композиторів міста Новограда-Волинського. Керує роботою об’єднання місцева поетеса,
громадська діячка Валентина Антонівна Ксендзук. Членами об’єднання започатковані та проводяться зустрічі
поетів, письменників міста з учнями шкіл та студентами учбових закладів міста, презентації книг місцевих авторів;
вечори пам’яті, вечори зустрічі «У колі друзів».
У музеї започаткована нова форма зустрічей – літературно-музичний салон – поєднання класичної поезії з
кращими творами світової класичної музики, який започатковано як продовження традиції зустрічей української
інтелігенції ХІХ ст., коли родини Лисенків, Драгоманових, Старицьких, Косачів та інших представників інтелігенції
того часу збиралися разом спілкувалися, читали вірші, слухали музику. Сучасна авторка проекту - громадська
діячка, краєзнавець Ліна Дмитрівна Наумець. Під час заходу лунає «жива» поезія та «жива» музика у виконанні
кращих камерних колективів міста. Метою заходів є продовження традицій родини Косачів, мистецькопросвітницька діяльність. Перші зустрічі у літературно-музичному салоні були присвячені творчості Ліни Костенко,
звучали поетичні твори із циклів присвячених природі та музиці, інтимна лірика поетеси. Присутні познайомиться з
творчим шляхом Ліни Костенко. Пізніше були проведені зустрічі, присвячені ліриці Б. Олійника, В. Висоцького,
проводились зустрічі, де звучали твори світових класиків.
В літературно-музичній залі музею традиційно проходять концерти класичної музики за участю викладачів
та учнів школи мистецтв міста. З метою залучення різних верств суспільства до світу мистецтва та з метою
підтримки національної культури у залах Музею родини Косачів розміщуються тимчасові виставки прикладного та
образотворчого мистецтва [2]. До участі у виставках запрошуються професійні та самодіяльні митці міста, району та
інших регіонів країни. Наукові працівники музею беруть активну участь у конференціях, засіданнях, «Плеядах»,
представляють наукові повідомлення, виступи в пресі, на радіо, популяризуючи таким чином музей та його
діяльність. Працівники музею постійно проводять дослідження і пошуки невідомих сторінок життя і творчості
родини Драгоманових-Косачів, Лесі Українки та її оточення. У музеї проходять літературні вечори, тематичні заходи
циклу «Свят-вечір» і популярні нині «Ночі в музеї». Ще однією новою формою роботи музею стало «Свято
будинку», приурочене першому помешканню родини Косачів.
Отже, у сучасному українському суспільстві стійким залишається інтерес до минулого, активізуються
дослідження пам'яток історії та культури, залишається тенденція не лише збереження, а й повільного
кількісного зростання мережі музеїв. Відбувається функціональне оновлення музейної діяльності: поряд із
традиційною функцією задоволення інтелектуальних запитів населення, вони спрямовують свою діяльність на
задоволення комунікативних та рекреаційних потреб. Важливе місце в розвитку культурних процесів області
посідає діяльність музейних закладів. Їх завдання – збереження національної історико-культурної спадщини
українського народу. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в м. Новоград-Волинський є однією з
найцікавіших і знаменитих пам'яток міста, адже місце це має величез не значення в Україні, як історичне, так і
культурне. З метою залучення відвідувачів в умовах майже повного припинення туризму у музеях
запроваджуються нові форми роботи. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки активно займається
виставковою роботою і підтримує тісні контакти з десятками наукових установ України та зарубіжжя. У музеї
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проходять наукові читання, літературні вечори, літературно-музичні салони, тематичні заходи циклу «святвечір»
і популярні нині «Ночі в музеї» тощо.
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КВЕСТ ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНО – ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ляшенко Мирина Валеріївна , здобувач вищої освіти
Тюска В. Б., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сучасний соціальний простір являє собою складне утворення, до регулювання життєдіяльності в якому
долучають різні політичні, правові, економічні, соціокультурні механізми.
Сьогодні шляхи модернізації сфери культури та дозвілля досліджують
О. Кравченко, Наталя Цимбалюк, С.
Скляр, В.Бочелюк та інші фахівці.
Особливе місце у житті людини посідає сфера дозвілля, яка є умовою задоволення культурних,
рекреаційних творчих потреб особистості та одним з важелів гармонізації соціального життя.
Важливо, що саме у сучасних умовах сфера дозвілля має суттєве значення для формування та самовизначення
людини.
Нині, коли демократичні цінності мають стати пріоритетом прогресу людства, потенціал соціального розвитку,
зокрема, залежить від вияву й активізації соціально-педагогічного аспекту дозвілля як механізму ефективного
виховного засобу вдосконалення соціуму.
Дозвіллєва діяльність є важливим компонентом у культурно-дозвіллєвих закладах (клуби, будинки
культури, будинки народної творчості), установах соціокультурної сфери (бібліотеки, музеї, кінотеатри, філармонії,
концертні зали), позашкільних закладах (палаци дитячої та юнацької творчості, клуби за місцем проживання тощо),
літніх таборах, санаторіях, освітніх закладах (загальноосвітні, професійно-технічні, вищої освіти), туристичноготельних установах, розважальних закладах (нічні клуби), паркових комплексах, стадіонах, басейнах, спортивних
майданчиках. До сучасних інститутів дозвілля належать комплексні комерційні довіллєві центри, гральні салони,
казино та ін. Суттєвий дозвіллєвий потенціал мають громадські організації, благодійні фонди, різноманітні
об’єднання громадян.
Велика кількість інститутів дозвілля ілюструє його доцільність у соціальній інфраструктурі, значне
суспільне навантаження. Однак соціальні умови, що змінюються, диктують певні правила існування дозвіллєвої
сфери. У сучасній Україні організація дозвіллєвої сфери перебуває в стані трансформації. Вчені зауважують, що
традиційна структура закладів та установ дозвілля руйнується, занепадає, потерпає від недофінансування [1 ].
На сучасному етапі вибір дозвілля припустимо серед молоді став визначатися не здібностями та інтересами
молодої людини, а конкретними обставинами. Переважна більшість молодих людей не задоволена своїм соціальним
статусом і лише невелика кількість бачить власну соціальну перспективу в Україні.
Першочерговим завданням регулювання вільного часу молоді є створення оптимальних умов для саморозвитку
особистості, для виявлення і реалізації її здібностей і дарувань. Задоволення потреб у сфері молодіжного дозвілля
має лягти в основу політики регулювання вільного часу молоді. З цією метою необхідно створити місце, де люди
можуть спілкуватися, відповідні умови. Якщо суспільство не буде своєчасно турбуватися про це, то молодь сама
знайде і вже знаходить, де і як спілкуватися. Не виключено, що таке неформальне спілкування набуває
антисоціальних, антигуманних форм (наркоманія, злочинні групи, сектантство тощо).
У сфері вільного часу та дозвілля молоді, як зазначає відомий український соціолог Олена Злобіна,
відбулися неабиякі зміни. Змінилася сама система пріоритетів, деякі види занять помітно втратили значущість, інші
набули неабиякого поширення. Наприклад як і раніше, сьогодні на першому місці – є соціальні мережі, частка
прихильників цього виду дозвілля залишилася практично незмінною, проте контакти з іншими засобами масової
інформації зазнали відчутних змін. Різко знизилося численність молоді, яка дивиться телевізор чи слухає радіо та
читає пресу. Дещо змінилися пріоритети і у видах відпочинку, пов’язаних із спілкуванням. Молодь, як і раніше,
зустрічається з друзями поза домівкою, а такий вид спілкування, як приймання гостей та відвідування друзів та
знайомих, дещо втратив популярність. Щодо відвідування клубів, барів, дискотек, які на сьогодні є осередками
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спілкування, серед молоді зафіксовано значне згортання цієї дозвіллєвої практики, проте проведення свого дозвілля
у клубах серед молоді ще доволі популярне.
Сьогодні у сфері дозвілля серед молоді великих обертів набувають квести та квест
кімнати. Квест – це
інтелектуально – логічна гра, виконавши всі завдання якої, учасник або учасники отримають винагороду. Термін
часто використовується з різними тлумаченнями. Їх всіх об’єднує те, що квест являє собою гру, в якій необхідно
виконати різні завдання, що призведе до досягнення певної мети.
Існують різні типи подібних розваг. На даний момент найчастіше квестами називають рольові ігри, міські квести на
пошук предметів і квест кімнати. Про кожного з типів необхідно говорити докладніше. Суть рольових ігор полягає у
розігруванні певного сюжету. Він може бути взятий з книги або фільму, а може бути повністю вигаданим творцями,
яких також називають майстрами гри. Кожен бере участь, має певну відведену йому роль і виконує свої ігрові
завдання, прагнучи досягти своїх цілей. Найчастіше цілі персонажів сприяють досягненню спільної ігрової мети, яку
прописують у сюжеті творці[2, c. 41].
Міські квести – щось на зразок пошуку скарбу по карті. У межах міста або обмеженої кількості вулиць майстрами
розставляються підказки, які вказують на місце з наступною підказкою. Виявивши всі місця і пройшовши завдання
для отримання всіх підказок, команда гравців виходить до кінцевої мети. Такі ігри проводяться в формі змагання на
швидкість проходження всіх етапів між декількома командами, що складаються з різної кількості людей.
Популярністю користуються різновиди квестових ігор: лабіринти, квести у віртуальній реальності, ігри з
закритими очима та інші.
Квест кімнати представляють інший тип ігор. Виникнувши не так давно, розвага встигла стати популярною по
всьому світу [3]. Квест кімната підійде і як для великої компанії до восьми людей, так і для двох-трьох чоловік.
Квест кімната – це тип квестової гри, що відбувається у закритому приміщенні, в якому створюються певні умови.
Найчастіше основним завданням для учасників є покинути приміщення, в якому їх замикають, на певний час для
виконання всіх поставлених завдань.
Крім морального та фізичного задоволення, яке дає квест, він і всебічно розвиває особистість . Тренування
головного мозку, що відбувається під час гри, рівносильне проходженню IQ-тесту, також людина удосконалює
навички роботи у команді, розширює коло знайомих, розвиває управлінські здібності [4].
Молоде покоління прагне пізнати все нове, використовуючи нові способи отримання знань. Ігровий метод,
на якому побудовано квест, поєднує в собі використання новинок ринків, як комп’ютерний, інформаційних
технологій, автомобільний, телекомунікаційний. Саме тому нові різновиди розваг, що базуються на інтелектуальній
складовій розвиваються найдинамічніше.
Отже, можна зауважити, що сфера дозвілля зазнає масштабних змін. Зокрема, нова форма дозвіллєвої діяльності ,
квест-гра посідає особливе місце у сучасному дозвіллі та вихованні молоді. Комбінує інтелектуальні конкурси та
спортивні змагання.
Розглянувши стан дозвіллєвої діяльності у сучасній Україні з соціально-педагогічних позицій ми дослідили,
що з одного боку відбувається усвідомлення важливості розвитку культурно-дозвіллєвого простору з метою
соціального самовдосконалення особистості через сферу дозвілля, з іншого, - понині залишаються невирішеними
суттєві проблеми (недосконалість інфраструктури, споживацька спрямованість дозвілля, стримування інновацій), які
гальмують не тільки її розвиток, але й відбиваються на процесі формування особистості.
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КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Приймачук Марта Олегівна, здобувач вищої освіти
Тюска В. Б., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
Сфера дозвілля поєднує найрізноманітніші види життєдіяльності, адже людина на дозвіллі не обмежена
зовнішніми чинниками і залежить не лише від своїх внутрішніх бажань та уподобань. Вибір певного виду
культурно-дозвіллєвої діяльності зумовлюється його індивідуальною та соціальною цінністю в очах особистості, а
змістове наповнення дозвіллєвих занять відбиває мету та завдання людини, які вона ставить перед собою: набуття
знань та навичок, вироблення норм практичної поведінки, засвоєння інших культурних цінностей опанування чи
удосконалення різними сферами суспільної діяльності.
Поняття «дозвілля» має багато визначень, у великому тлумачному словнику поняття дозвілля
характеризується як, вільний від праці час; час відпочинку [2, с. 234].
На думку Бочелюка В. «Дозвілля – це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються
безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби, в основному відновлювального характеру» [1, с. 11].
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У Петрової І. дозвілля – це використання людиною свого вільного часу для розвитку своїх творчих
здібностей, культури, вмінь та навичок [3, с. 114]. Дозвілля – це вільний час, який використовують для духовного і
фізичного вдосконалення людини, її відпочинку.
У тлумачному словнику української мови культурно-дозвіллєва діяльність – це такий спосіб буття людини у
вільний час, який не суперечить загальноприйнятим соціальним нормам, сприяє самопізнанню, самовизначенню,
самореалізації, самоосвіті, самовихованню та всебічному розвитку особистості [2, с. 234].
Дозвілля, як соціальне явище, має глибоке історичне коріння, воно походить від періоду кам’яного віку, коли
повернення древніх мисливців із трофеями сприймалося одноплемінниками, як велике свято.
Книга книг – Біблія – дає нам, швидше за все, перші письмово зафіксовані уявлення про дозвілля і його
необхідність: «Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла,
що творив був. І благословив Бог сьомий день і освятив його; того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що
творячи зробив був».
Якщо говорити про Стародавній світ, то у частини вільних громадян з’явився вільний час і дозвілля, праця і
розвага диференціювалися, стали самостійними сферами життєдіяльності людини і в більшості випадків пов’язані з
народною святковою культурою – фольклором, народними святами. Петрова І. стверджує, що історія
дохристиянської Європи дала сучасникам дві найяскравіші схеми організації людиною античного періоду власного
вільного часу, які із певними видозмінами й доповненнями дійшли до наших часів – давньогрецьку та
давньоримську [3, с. 22].
У Давній Греції дозвілля визначалося як вивчення та споглядання найвищих цінностей світу – досконалості,
краси, правди, знання, справедливості тощо. Це споглядання вимагало звільнення особистості від щоденної фізичної
праці, що і дозволяло спрямовувати її зусилля у русло інтелектуальних, естетичних та громадянських зусиль. Це
було можливо тільки за умови чіткої стратифікації давньогрецького суспільства.
Римляни інвертували давньогрецький ідеал дозвілля і перетворили його на функцію роботи. Саме в часи
існування Римської Імперії закріпилися форми масового відпочинку і рекреації через спортивні змагання, ігри, бої
гладіаторів тощо, які забезпечувалися правлячим класом і були розвагою для нього та для нижчих верств
давньоримського суспільства. Організоване масове дозвілля стало однією з передумов продуктивної суспільної
праці. І сьогодні актуальне гасло, яким керувалися давні римляни у своєму суспільному житті – «Хліба та
видовищ!».
Петрова І. стверджує, що швидше за все, саме у давніх греків римляни запозичили любов до подорожей, яка
підживлювалася сформованим імперським світоглядом. Розширення кордонів за рахунок постійних завоювань,
усвідомлення величі держави, яка панувала над Середземномор’ям і більшою частиною Європи, спонукали
заможних громадян Давнього Риму до подорожей, метою яких було знайомство із новими землями [3, с. 28].
Таким чином, саме античність дала світові еталон ідеального місця для відпочинку, що знайшло своє
відображення у творах мистецтва, і запропонувала класичну схему організації рекреації, головними складниками
якої є втеча від міста, усамітнення і споглядання куточків «дикої» природи.
Уже в Стародавньому світі зародилися, а в середні віки стали розвиватися такі категорії, як «філософська
думка», «мистецтво», що впливають на суспільний розвиток.
У дозвіллєвій діяльності мусульманського світу в Середні століття змішувалися звичаї різних народів і
релігійних традицій. Відбувався розвиток в містах бань, що було продовженням звичаїв Греко-римського світу.
Чоловіки захоплювалися полюванням, перегонами, змаганнями, проводили бесіди, нерідко запрошуючи гетер.
Живопису і театру не існувало у зв’язку з релігійними заборонами.
У Західній Європі дозвіллєва діяльність суворо регламентувалася релігією і церквою. Виробилися принципи
моралі, дозвілля проводили осмислено. Існувала народна, повсякденна практика дозвіллєвих занять (календарні
свята, сімейні події).
Період Ренесансу: поступово, не відмовляючись від релігійних переконань, акцентував увагу на активності
людини, на пізнанні та переробленні навколишнього світу. Винахід друкарського верстата поклав початок
масштабному поширенню книг, що призвело до розвитку авторської творчості.
Період Просвітництва: знизилася роль релігії, затвердилася громадська віра в силу науки, підвищився рівень
грамотності, з’явилися способи тиражування творів мистецтва. Стрімко відбулося розшарування суспільства.
Новий час – розвивалися суспільні форми дозвілля, що зародилися ще у давнину, учасники поділялися на
глядачів, слухачів і на виконавців. Дозвілля стало самостійною сферою життя людини. У формах дозвілля,
пов’язаних з використанням художніх образів набули поширення масові форми.
Прийняття християнства сприяло введенню в дозвілля слов’ян християнські свята і форми дозвілля, які
регламентувалися релігією. Завдяки цьому в суспільстві закріпилося ставлення до праці як до спасенного заняття.
Але в народній культурі продовжували відтворювати фольклорні форми, звичаї, обряди, форми відпочинку
(колективні форми відпочинку, кулачні бої). Необхідно відзначити розвиток усної народної творчості. Розваги не
виходили за рамки власної культури і розвивалися на базі традицій.
Суртаєв В. стверджує, що широкі верстви населення Київської Русі дозвілля проводили за традиційними
заняттями, які не націлені на відпочинок. Потреби дозвіллєвої діяльності цих шарів задовольнялися
самообслуговуванням на основі традицій і народних занять, при цьому розвивалися народні промисли (різьблення
по дереву, ручне в’язання, набійка на тканини, створення дитячих іграшок і т. п.). На основі народних промислів
нерідко створювалися твори мистецтва. Культурно-дозвіллєва діяльність у Київській Русі обумовлювалася
світоглядом, звичаями та способом життя населення [4, с. 136].
На думку Суртаєва В. на території сучасної України наприкінці XIX-XX століть набули поширення
аристократичні клуби та гуртки за інтересами різних напрямків: художні, літературні, музичні, любителів балету та
інші, які об’єднували вузьке коло людей з вищих верств дворянського стану.
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Останні десятиліття XIX-XX століть були відзначені розширенням мережі освітніх установ у сфері дозвілля:
функціонували недільні і вечірньо-недільні школи [4, с. 138].
На рубежі XIX-XX століть масові форми почали інтегрувати в безліч нових форм. Поширювалися циркові,
музичні, народні театри. Напередодні революції масові форми дозвілля мали сучасний характер.
На думку Суртаєва В. у XX столітті завдяки технічним можливостям удосконалилася індустрія розваг: аудіота відеопроекція, кіно, шоу, розважальні та тематичні вечори, кіно, телебачення, гральний та ресторанний,
туристичний бізнес. Дозвілля стало залежним від індустрії, промисловості, методів управління, економічних і
фінансових питань організації дозвілля та участі у ньому суб’єктів [4, с. 133].
У постіндустріальному суспільстві людина стала вразливою перед машинним виробництвом, змінився зміст
вільного часу і його частка в житті. Відбувся початок розвитку цивілізації дозвілля.
Починаючи з II половини XX століття, сформувалися концепції, що розглядають дозвілля як складову
часового простору, як вид людської життєдіяльності, як психологічний стан людини, як ознаку цілісного способу
життя.
Спостереження за історичними змінами культурно-дозвіллєвої діяльності населення на території сучасної
України свідчать про цілісність формування свідомості і духовних сил.
Суртаєв В. вказує, що перші свята Радянської України нерозривно були пов’язані з побутом народу і
політичними відносинами усередині суспільства. З’явилися нові види і жанри драматургії, аматорські об’єднання,
студії, гуртки та клуби. Основою форм дозвілля 30-х років були маштабні свята, що оспівували портрети вождів у
буквальному і переносному сенсі. Темою інсценівок були політичні мотиви, доведені до схематичного опису. Зі свят
не зникли характеристики народних майданних видовищ та ігрищ дореволюційного періоду.
З 50-х років минулого століття почалося зростання меморіальних свят, свят професій, які прославляли працю,
фестивалі мистецтв та нові досягнення радянської держави (підкорення космосу тощо). 80-ті роки XX століття
характеризувалися великою кількістю яскравих, талановитих і масових постановок: 60-річчя утворення СРСР, 40річчя Перемоги тощо.
На зміну їм в 90-х роках спостерігався підвищений інтерес до традиційних, народних гулянь, до церковних
свят і фольклорних обрядів. Перехідний період, злам радянського державного ладу, духовна порожнеча відбилися і
на дозвіллєвій діяльності [4, с. 139-141].
В умовах перехідного періоду і соціальної нестабільності, в яких знаходиться в даний час наша країна,
суспільство все частіше приходить до висновку про необхідність культурного просвітництва і розвитку особистості.
Отже, культурно-дозвіллєва діяльність має широкий історичний період формування від первісного
суспільства та античності до сьогодення. Саме античність дала сучасному суспільству класичну схему культурнодозвіллєвої діяльності.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Поліщук А.В., здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Ми живемо у час змін, які пов’язані із становленням України як незалежної держави. Можливо тому йдемо
дорогою «спроб» і «помилок». Цей процес супроводжують постійні реформи. У 2016 р. в Україні розпочалася
реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, передбачена новою Державною стратегією
регіонального розвитку до 2020 року, яка запроваджує передачу більших повноважень і ресурсів на рівень
територіальних громад.
Розвідка виконана з метою визначення перспектив розвитку закладів культури клубного типу в умовах
реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування.
В Коаліційній угоді серед головних напрямів з децентралізації та реформи місцевого самоврядування
визначено формування самодостатніх громад як адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, яке
відбувається шляхом об’єднання територіальних громад. Згідно законодавчої бази, цей процес здійснюється
цілеспрямовано з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також втілення у
життя специфічних регіонально-локальних програм серед яких й програми в галузі культури.
Пунктом 5 частини 1 статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
передбачено, що «якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не
можуть бути нижчими, ніж до об’єднання». В такому разі, населення ОТГ необхідно забезпечити культурномистецькими послугами, що надаються бібліотечними, клубними та музейними закладами, спеціалізованими
мистецькими навчальними закладами, у обсягах не менших як ті, що надавались до створення об’єднаної
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територіальної громади. В той же час, базова мережа закладів культури може зменшуватись виключно за
погодженням з Мінкультури. З метою оптимізації витрат та універсалізації закладів сфери культури на території
Волинської області, місцевими громадами створено центри дозвілля до структури яких увійшли ресурси закладів
сфери культури. Проте не на всій території області це відбулося. Так, у с. Велика Глуша, с. Мала Глуша, с. Щитинь,
с. Невір, с. Лоб’язь та с. Дольськ жителі відстояли право на функціонування клубу як самостійної одиниці.
Увійшовши до структури дозвіллєвого центру або зберегши структуру як самостійну одиницю заклад
культури клубного типу, в переважній більшості випадків «забрав із собою» низку проблем серед яких:
незадовільний стан матеріально-технічний стан, низький рівень організації і виконання методичної роботи щодо
методичного забезпечення, кадрове забезпечення установ і т.і. Проте саме вони і є перспективними напрямками
розвитку клубів.
На нашу думку перспективами розвитку закладів культури клубного типу є:
–
реформування законодавчої бази шляхом надання фінансових пільг для меценатів і спонсорів клубних
установ;
–
проведення систематичної роботи над покращенням рівня методичного забезпечення клубних установ;
–
розробка вмотивованих критеріїв щодо оцінки якості виконуваної роботи співробітників галузі та критеріїв
оцінки рівня ефективності діяльності установи культури;
–
розробка, на державному рівні, інформаційного ресурсу який би акумулював інформацію про діяльність
всіх закладів культури, які працюють на території конкретного районного і обласного рівнів або ОТГ та відомості
про працівників, зазначенням видів культурних послуг, що надаються закладом; забезпечувати до неї публічний
доступ (наприклад розміщувати електронний варіант документів на сайтах установи – клубу, відділу культури
тощо); забезпечення ступеню відкритості інформації про рівень якості послуг, що надаються клубним закладом;
–
створення, на державному рівні, інформаційного ресурсу (сайту) завдяки роботі якого працівники клубних
установ матимуть можливість обмінюватись досвідом, оприлюднювати власні методичні розробки використання
яких, в практичній діяльності, сприятиме підвищенню якості методичного забезпечення сільських клубів та
впровадження інноваційних методів роботи тощо.
–
підвищення ефективності управління процесами в сфері культури шляхом налагодження зв’язків між
закладами культури та вузами, які готують спеціалістів для закладів культури, упровадження позитивного досвіду
управління клубними закладами, формування сучасної системи підвищення кваліфікації працівників культури,
підвищення якості клубних послуг та залучення в соціокультурну сферу недержавних джерел фінансування;
–
підтримання престижу клубної діяльності шляхом формування сприятливого іміджу клубів як
соціокультурних інститутів, підвищення статусу соціально-культурної діяльності в системі цінностей українців,
організація різноманітних за формою та змістом соціокультурних програм;
–
запровадження системи моніторингу якості соціокультурних послуг для всіх груп населення: соціологічні
опитування, які спрямовані на вивчення інтересів та запитів населення; комунікативних та інтерактивних засобів;
урізноманітнення клубних програми; піднесення рівня обслуговування відвідувачів; оптимізація цінової політики з
метою стимулювання повторних відвідувань;
–
залучення волонтерів до клубної діяльності з метою життєдіяльності закладів;
–
впровадження системи інформування працівників клубних закладів про діючі грантові та благодійні
проекти у сфері культури; забезпечення грантової підтримки діячів клубної сфер з метою залучення коштів до
проведення різноманітних заходів, тощо.
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РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОФЕЦІЙНО СПРЯМОВАНИХ КЛУБАХ
Тюска В. Б., кандидат педагогічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
У статті висвітлено проблему розвитку потенціалу студентів у процесі клубної діяльності.
Розкрито потребу студентів до професійного творчого самовдосконалення. Запропоновано діяльність у клубах
професійного профілю, як один із засобів, що сприяє становленню майбутнього фахівця.
Ключові слова : потреби студентів, потенціал, клуб, клубна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. Розглядаючи проблему ми зосереджували увагу насамперед на розвитку потреби студентів до
професійної самореалізації. Потреба (у психології) – стан індивіда, утворений необхідністю, який він відчуває в
об’єктах, потрібних для його існування і розвитку, що виступає джерелом його активності. Розглядати будь-яку
сферу діяльності в ізоляції одна від одної неможливо. Наприклад, духовне прагнення писати вірші, музику можуть
стати другорядними, якщо людина голодна, відчуває страх, перебуває в стані незахищеності (не реалізується фізична
потреба, пов’язана із збереженням життя), то, звичайно, ці потреби відійдуть на задній план. Або звернемося до
іншого прикладу: якщо емоційний стан людини перебуває у стані хвилювань, потрясінь, що пов’язані з іншими
переживаннями, (це певний час є її провідною потребою), то знижується рівень її мислительної діяльності, на задній
план відходять і фізіологічні потреби. Одним словом, передбачаючи у студентів процес розвитку потенціалу у
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сфері педагогічної діяльності, не слід випускати з поля зору природні потреби студентської молоді (креативні) і ті,
які виникають стихійно чи спеціально прогнозовані в процесі їх педагогічного становлення (соціально-педагогічні).
У синтезі вони складають мотиваційну сферу. Потреби поділяються на фізіологічні, соціальні, духовні. Вони
зумовлені процесом виховання у широкому розумінні, тобто прилученням до світу людської культури, що
представлена як предметно (матеріальні потреби), так і функціональні (духовні). Оскільки наше дослідження
спрямоване на розвиток потенціалу студентів, то ми акцентуємо увагу на духовних потребах. Вони є джерелом
творчої активності особистості – ґрунтуються на інстинкті до самовдосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми розвитку
творчого потенціалу студентів у процесі позааудиторної роботи, зокрема в клубній діяльності, були і залишаються
об’єктом уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників . Досліджували особливості педагогічної творчості
та інновацій (
Л. Кекух,
О. Волошенко, Л. Буркова, Н. Федорова, З. Гіптерс), проблеми пов’язані із
професійним самовихованням, самореалізацією особистості (І.Бех, О.Дубасенюк, О.Киричук, Н.Ничкало,
О.
Пєхота, В. Орлов), педагогіку дозвілля студентів (А. Воловик, Л. Кондрашова, Т. Сущенко ).
Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є розкриття можливостей професійного клуба, як
одного із засобів, що сприяє розвитку потенціалу майбутніх фахівців.
Виклад основних матеріалів дослідження. Перш ніж реалізувати себе, людина має пізнати свої потенційні
можливості, в нашому дослідженні – власний потенціал. Людина – істота мисляча, а не лише така, яка відчуває і
переживає потреби. Крім того, що вона бажає чогось, людина ще й усвідомлює своє бажання, виражає його словесно
і, більше того, виробляє ідею, що лежить в основі значення цього слова. Ідея потреби, якщо людина засвоїла її зміст,
дозволяє зрозуміти їй саму себе, спрямованість як суто життєву, так і професійну, підсилює установку бачити в
будь-якій ситуації більше образів, що відповідають цій потребі. Ідея – це найважливіший компонент у низці
педагогічної діяльності, що розвиває її до рівня творчої, оскільки на ідеї ґрунтується будь-який інноваційний процес.
Розуміння цього має велике значення для процесу творчого самовдосконалення, розвитку спроможності
контролювати свої потреби. Ідея існує насамперед у свідомості людини (когнітивна галузь), до ідеї можна певним
чином ставитися (емоційний відгук – афективна складова), і, у відповідності з цим, спрямовувати та розвивати її у
певне русло чи гальмувати цей процес – регулятивна сфера діяльності особистості (управлінський аспект). Сила
бажання – складова потреби – залежить від сили нашої уяви (аспект інтелектуальної сфери), і забезпечується
творчим мисленням, що характеризується оригінальністю (студент шукає власне розв’язання проблеми), гнучкістю
(прагне змінити свою попередню думку, по-новому підійти до розв’язання наболілих питань), глибиною (намагається
проявляти новизну). Творча уява спрямована на створення оригінальної об’єктивності (нове щодо наявного у світі;
створення абсолютно нового продукту, досі невідомого) і суб’єктивного (нове щодо особистості; особистість
повторює шлях до відкриття, яким хтось уже пройшов). Найпоширенішими прийомами творчої уяви є аглютинація,
акцентування, гіперболізація, аналогія, порівняння, схематизація [1, с. 257].
Ми враховували також такий важливий компонент процесу формування потреби до творчої самореалізації
як прогностична спрямованість, що в психології прийнято називати випереджувальним відображенням. Тобто,
передбачаючи сформувати потребу, ми акцентували увагу на тому, що вони усвідомлюються у вигляді конкретних
спонукань-мотивів до певних видів педагогічної діяльності, у яких потреби задовольняються. Наші погляди
ґрунтуються на тій основі, що мотиви утворюють мотиваційний синдром потреби, тобто деякий стійкий синтез
мотивів, які черпають свою енергію із задоволення певної потреби [2, с. 120].
Розглянуті позиції дають нам можливість передбачити методику розв’язання проблеми розвитку у
студентів потреби до самореалізації у контексті діяльності клубу, їх потенціалу: самопізнання – провідний
компонент, на основі якого студент вчиться бачити за своїми захопленнями, мотивами, ті фундаментальні потреби,
які мотивують активність наших дій, у нашому дослідженні – творчу активність (вони є каркасними основами
стилю нашого життя). Оволодіння фундаментальними потребами підвищує спроможність студента, його
особистісного Я контролювати будь-яку потребу, самоаналізувати її, саморозвивати і творчо самореалізувати.
У процесі цих досліджень, ми ще більше переконувалися у тому, що інтерес, гумор, спілкування, гра,
потреба до творчої самореалізації – каркасні основи, що сприяють створенню студентських клубних об’єднань.
Під час клубної діяльності у студента формується вміння проектувати свої життєві цілі, управляти сенсом
життя, самооцінкою, рівнем своїх вольових зусиль (проективні методики), випереджуючи у такий спосіб розвиток
власних потенційних можливостей і спрямовуючи їх у певне русло – випереджувальне відображення.
Діяльність клубу різноманітна: це і систематичні навчання з метою розвитку навичок професійної
поведінки, розвиваючі ігри, психологічний лекторій, семінари, тренінги, КВК, “Брейн-ринги”, тощо. Все це сприяло
тому, що викладачі і студенти сприймають одне в одному перш за все особистість, виступають в ролі об’єкта і
суб`єкта свого власного розвитку, створюють умови для самореалізації та творчого саморозвитку. І це не дивно, бо
девізом об`єднання є робота “Школи трьох С” (самопізнання, самовиховання, самоосвіта).
Важливою умовою розвитку потенціалу студентів в умовах студентського клубу є спілкування як
специфічна форма творчості. У процесі спілкування відбувається взаємний обмін результатами діяльності:
інформацією, соціально-психологічними почуттями, тощо. Людина пізнає себе, вдивляючись, як у дзеркало, в іншу
людину. У процесі спілкування люди виступають водночас і як об’єкти, і як суб’єкти не тільки пізнання, а й
самовиховання.
Складовою діяльності клубу є програма професійного навчання, яка передбачає послідовність певних

Наука, освіта, суспільство очима молодих

341

науково-теоретичних тем, практичних та тренінгових занять. Регулярні заняття теоретичного і практичного плану
допомагають студентам удосконалювати майбутню професійну діяльність.
Враховуючи той факт, що однією із проблем освітнього процесу є суперечність між природною активністю
студентів, їхнім бажанням і прагненням знайти своє місце у професійній діяльності і відсутністю досвіду, як
зовнішньої умови для задоволення цих потреб, ми включили в діяльність клубу вечори професійного спрямування
. Ця форма роботи дає можливість організувати вільний час студентів, надати їхньому відпочинку професійнопедагогічного напряму. У процесі підготовки і проведення вечорів студентів прилучають до широкого кола
соціальних стосунків, вони одержують різноманітну інформацію, накопичують професійний досвід . На вечорахконкурсах студенти проявляють оригінальність складу розуму, мають змогу проявити свій потенціал, приймати
власні нетрадиційні рішення.
Розв`язання цих завдань ми вбачаємо у діяльності професійно спрямованих клубів, основу роботи яких
становить вивчення та популяризація інноваційних технологій в освітньому процесі. Колектив студентського клубу
намагається глибоко науково осмислити свою педагогічну діяльність, знайти шляхи розвитку професійної
творчості. Тут добре розуміють, що творчість пов`язана з майстерністю, тому вся робота клубу передбачає
підвищення її рівня. Отже, формуванню професійних здібностей студента сприяє клубна діяльність як надійний
засіб саморозвитку та соціалізації особистості.
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ЖИТЛО В ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНЦІВ
Усик О.С, здобувач вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Як відомо, домівка – це те місце, куди хочеться повертатися. Родинна хата – то ніби уособлення самої
родини, сімейного затишку. Тут зберігалися сімейні традиції, тут виховувалися найкращі почуття. За народними
віруваннями сюди навідувалися духи предків. Хата ніколи не сприймалася лише як чотири стіни від негоди, це був
не просто дах над головою. Це було місце, де запалювали символічне родинне вогнище, місце, що збирало всю
сім’ю, місце, де людина народжувалася і проводила останню ніч. Тож житло завжди намагалися зробити затишним і
одночасно функціональним.
У процесі підготовки доповіді ми ознайомилися з працями низки дослідників, серед яких: В. М. Скляренко,
Е. Б. Тайлор, В.І. Наулко, Л.Орел, І. Огієнко, М.Лановик, Л.Ф. Артюх, М. Килимник та ін., де знайшли цікаві
матеріали щодо обрядів, звичаїв, традицій, пов’язаних із житлом українців.
Метою нашої розвідки є спроба осмислення ролі житла у духовному світі наших пращурів.
Першопочатком був вибір місця для житла. До цього питання підходили дуже серйозно. Адже, якщо хату
було поставлено на поганому місці, то всі зусилля, вважали в народі, були марними. Народна, «хатня» магія
починалась саме з цього, стосовно місця для постійного житла існувало чимало повір’їв та правил.
Наші пращури вірили, що хата не може існувати окремо, вона живе спільним життям із своїми
мешканцями. На їхню думку, вона була живим організмом, який міг і допомогти, і зіпсувати життя – якщо її
збудували в недоброму місці.
Зазвичай для перевірки місця для хати на ньому сіяли жито. Якщо воно сходило добре, це означало: місце
хороше і можна сміливо починати будівництво. Перевіряли землю і таким чином: під посуд (сковороду чи горщик)
клали трохи вовни і залишали на ніч. Уранці дивились, чи не зволожилася вовна: якщо це відбулося, то хату
будувати тут було небажано.
Найкраще, вважалося, будувати нову хату на цілині, там, де земля спокійна, щоб і жити в хаті було
спокійно, щоб не було сварок. Із питань комфорту старі люди радили, щоб місце для хати знаходилось на горбку
(піднятті), щоб не було вологи в оселі. Ніколи не будували хату на тому місці, де раніше була садиба
неблагополучної родини. Побоювались і таких місць, де колись когось ховали. Причому поховання могли бути
такими давніми, що про них ніхто й не пам’ятав. Також траплялося, на початку будівництва викопували могилу, і це
вважалося поганим знаком. Щоправда, заборонялося будувати хату й на тому місці, де раніше була церква. Крім
того, звичай забороняв будувати нову хату меншу за стару (вважалося, що в родинні поменшає).
Окрім місця, важливим для українців був і час закладання хати. Найкращим для цього була тепла пора
року. На Поділлі робили це завжди під повний місяць, аби в хаті було всякого добра повно. Поганим часом для
зачинання такої важливої справи були важкий день – понеділок і важкий рік – високосний. І звичайно ж, не годилося
розпочинати будівництво на свята.
Коли вже було визначене і місце, і час, господар уранці проводив обряд, який називався закладини. Ось, як
описує цей обряд Валентина Скляренко - головною дійовою особою, окрім господаря, тут був старший майстер,
який потім мав керувати будівництвом. Перед удаваною піччю (на тому місці, де її планували, а потім ставили)
господар клав рушник, а на нього – хрест, квіти, хліб-сіль. Майстер цілував хліб і зі словами «Господи, допоможи!»
розпочинав роботу.
У першу чергу потрібно було зробити великий хрест, який прикрашався квітами і по закінченні
будівництва прикріплювався на горищі. А вже після цього закладали перший камінь. Називали його жертовним.
Причому це робив обов’язково господар і лише подекуди – куми.
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З праць Е.Тайлора, М. Лановик нам відомо про «заложних мерців», тобто язичники під порогом живцем
замуровували малих дітей чи молодих людей це були жертви духам.
Християни разом із першим каменем закладали у всі чотири кути майбутньої хати жертовні речі: гроші,
зерно, зілля, вовну, ладан, та інше. Те, що клали «під хату», було не тільки жертвою природі за ті незручності, які
вона витримувала через зведення хати. Кожна річ мала смислове навантаження. Так, гроші символізували достаток у
новій хаті, як і хліб-сіль; ладан мав оберігати оселю від блискавки, а вовну клали для того, щоб домівка була теплою.
Звичай кидати дрібні гроші під перший камінь на нашій землі живий і досі. У деяких селах вважали, що закладати це
все в чотири кути нема сенсу, головне – покласти побільше в куток, розташований на сході (спочатку його називали
красним, а із закріплення християнства він дістав назву «святий кут»). [6, с. 238 ]
Завершувалися закладини урочистим обідом. Особливо частували старшого майстра.[1]
Будівництво проходило досить швидко, толокою. Майстер керував цим «будівельним оркестром», а
господарі в кінця дня щедро пригощали всіх, хто працював.
З чого ж будували хати в українських селах? Це залежало і від регіону, і від достатку господаря. Крім того,
традиція змінювалася протягом століть, із вдосконаленням технологій. Довгий час на нашій землі були поширеними
два основні типи хат – зрубний та каркасний. Хата зрубного типу являла собою будівлю, стіни якої складалися з
товстих колод, тобто це були повністю дерев’яні стіни. Найбільшого поширення цей тип набув у тих районах, де
було багато лісоматеріалів. Так повністю дерев’яними були хати гуцулів, бойків, лемків, поліщуків. В інших
місцевостях зрубні хати ставили не дуже часто.
У ХІХ столітті по всій Україні стало більше каркасних хат. А якщо з’являлася зрубна хата, особливо у
степовій зоні, вона говорила про заможність господаря. Так, якщо у гуцулів зрубна хата була звичайною річчю, то на
Наддніпрянщині та Слобожанщинні вона свідчила про неабиякий достаток. Бідніші селяни зводили каркасні стіни.
По-перше, робили каркас із стовпів. Колоди для нього мали бути міцними. Заповнювали каркас деревом чи лозою,
очеретом, соломою. Потім усі стіни з обох боків обмазували товстим шаром глини. Часто її перемішували із
соломою. З часом, щоб глина лягала краще, з дощечок почали робити так звану решітку, на яку потім і намазували
глину. Від того така хата і дістала назву «мазанка». Останнім кроком, було біління хати. На Поділлі хати не тільки
білили, а ще й розписували фасад різними кольорами, що додавало особливого та унікального вигляду хаті.[4, с. 165]
На Таврії найчастіше побутувала й безкаркасна побудова хат. Для будівництва використовували солонець,
ракушняк та інші природні матеріали, які були у цій місцевості.
Хати будували на підвалинах із дерева та каміння. Ще навіть на початку ХХ століття практично всі хати
зводились без фундаменту. У багатьох хатах зберігалася глиняна долівка. Коли ж у хаті вже була підлога із
дерев’яних дощок, то це було свідченням того, що сім’я дуже заможна.
Дах найчастіше покривали соломою. Лише гуцули не дотримувались цього звичаю, вони віддавали
перевагу дереву. Бойки та лемки, хати яких також були зрубними, дах зазвичай накривали соломою. На Поліссі
побутували обидва варіанти, але з часом солома витіснила дерево адже була дешевшою і практичнішою.
Солому за звичай в’язали у снопики, а інколи використовували техніку в натруску. Найбільшого
поширення солом’яні дахи набули на Поділлі. Люди, які робили ці дахи були надзвичайно майстерними. Вони
надавали звичайному солом’яному дахові особливої довершеності та політності, оскільки довершувався він високим
гребенем, що був притиснений дерев’яними палицями.
Цікаво, що справжній майстер ніколи не завершував повністю роботу над хатою. Він зберігав традиції
предків щодо своєї професії ( а дуже часто це передавалося у спадок) і знав: щоб із хати вилетіли всі злі духи, треба
залишити непокритим невеличкий шматок даху, який господар через деякий час сам закривав.
Закінчення роботи символізувала квітка на даху (хрест, до якого прив’язували колоски та квіти,
прикрашали стрічками), яка сповіщала кожному, що то новобудова і що невдовзі має відбутися новосілля – обряд
поєднання із хатою, вона (хата) мала стати членом родини.
Перед новосіллям наші пращури не просто пускали в порожній дім кішку, вони залишали її там на ніч.
Наступного ранку найстарша людина в родині брала рушник, хліб-сіль, ікону і заходили в хату. Старший чоловік
іконою благословляв хату на всі боки. Раніше це робили родичі, у деяких випадках куми. І тільки набагато пізніше
для освячення хати стали запрошувати священика. Потім той, хто благословляв заводив до хати господарів, їх
посипали монетами та зерном. Завершувалось новосілля пригощанням. Наші пращури вважали, що слова, сказані в
день новосілля, мають «магічну силу».
Не менш важливе значення мав і двір. В українських селах він завжди був огороджений. При цьому
головними були навіть не думки про безпеку (огорожа будувалась не високою, тому її легко було перестрибнути, а
хвіртку взагалі дуже рідко запирали), а прагнення вберегтися від злих чарівних сил. Огорожа – це те охоронне
магічне коло, в яке так вірили наші предки.
Одним із перших видів огорожі, яким користувались праукраїнці, були глиняні вали. Глину перемішували
із соломою. Часто на них була висаджена жива огорожа – різні кущі та дерева. Найобережніші господарі зазвичай
обирали для цього колючі рослини. На території України найпоширенішою огорожею був тин. Плели його з лози. На
Поліссі перевагу надавали парканам, а на Таврії, де було досить багато каміння, будували кам’яні мури (камінці, які
щільно прилягають один до одного). [3, с. 151]
Найголовнішою окрасою огорожі, а також і всього двору вважалися ворота(брама). Навіть найбідніші
селяни намагалися як найкраще прикрасити їх орнаментом, різьбою або якимсь іншим способом. Ворота
відчинялися тільки за тієї потреби, коли було потрібно завести худобу ( з возами або без них) в інших випадках
селяни потрапляли в двір через хвіртку чи перелаз.
Український двір за звичай був відкритого типу. Тобто господарські будівлі та подвір’я містилися під
відкритим небом, над ним не було спільного покриття.
Окрім хати в дворі розміщувалось ще багато споруд. Усі вони були необхідними в господарюванні і мали
чітке призначення. Перш за все це хлів для корів, свиней, волів, курник, стайня для коней. Для господарського
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інструменту ( вози, борони, плуг, коси тощо) за звичай було передбачене окреме спеціальне приміщення, що
називалося «возовня», сарай, під накат. Обов’язковою будівлею обійстя була клуня, в ній складали снопи та комора,
де зберігалося зерно, хліб та інші продукти. Комора могла бути як окремою будівлею, так і частиною хати. У
кожному господарстві була і літня кухня – кабиця .
На Полтавщині та Слобожанщині невід’ємним елементом хати був ганок, що являв собою прибудову зі
східцями біля входу в будинок. Часто він був справжнім витвором народного мистецтва. Він надавав навіть простим
хатам особливої привабливості, оскільки його завжди старанно та наполегливо декорували – оздоблювали
різноманітними фігурками, а також мальовничо розписували. Саме тут кожен господар міг продемонструвати свою
майстерність та фантазію. Щоправда, бідні селяни не могли дозволити собі розкішного декорування, але все ж таки
їхні ганки вигляди не менш привабливо.
Отож, житло для наших пращурів відігравало важливу роль як в духовному так і в практичному сенсі. Вони
надзвичайно виважено ставилися до його будівництва і вірили, що саме хата являється їхньою оборонною фортецею
від злих сил. Cелянська хата була не тільки річчю, а й досить змістовним знаком, що виконував естетичну (духовну)
і магічну функцію. Споглядання хати давало можливість визначити уподобання господаря; зручність місця для
будинку свідчила про шанування господарем певних народних знань; наявність намальованих знаків над вікнами
(червоних квіток чи пташок), промовисто вказували на те, що у хаті є парубок чи дівчина на виданні; чисто
підведена призьба, стіни та вікна засвідчували, що для господині хата завжди була духовним оберегом сім’ї.
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Анотація. У статті відстежуються ключові етапи становлення та розвитку Національної заслуженої
академічної капели України “Думка” - творчого колективу еталонного хорового виконавства та законодавця
традицій хорової культури в сучасній Україні.
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виконавства.
Постановка проблеми. Етап національного відродження який переживає Україна сьогодні, позначений
оновленням буквально усіх сфер людської життєдіяльності. Проте найпомітніше цей процес активізується вектором
духовного відродження нації, її культурних надбань, а особливо тих, що продукуються мистецтвом загалом й
хоровим у тому числі, як одним із наймасовіших, найдоступніших і найпоширеніших, а отже найдемократичніших
його видів.
Українська хорова культура – феноменальне явище, котрому властиві найрізноманітніші прояви його буттєвості.
Проте достатньо важливим аспектом життєдіяльності цієї сфери зацікавленості людини є царина виконавства, яка
трансформує “безмовний пергамент” композиторського письма на рівень створення художнього образу того чи того
твору, надаючи йому статусу високохудожнього, разом з тим і соціально ба й естетично вмотивованого явища, яке
не тільки стає зрозумілим й відтак доступним широкому загалу, а ще і таким, що приносить йому неабияку
насолоду.
Отже хорове виконавство – це один з ключових сегментів цілісної естетичної моделі яку іменуємо хоровою
культурою, що не тільки базується на існуючих традиціях, а їх же і впроваджує та розвиває, як живе соціокультурне
явище. У цьому достатньо таки динамічному процесі вагому або й ключову роль відіграють “законодавці моди” –
провідні хорові колективи, які в силу суспільно-історичних детермінант стають свого роду “індикаторами” високого
професіоналізму й лабораторіями витонченого музичного смаку які варті професійної уваги й унаслідування.
На сучасному етапі в Україні у сфері хорового академічного виконавства сформувалося кілька таких центрів, або
ж шкіл, які можуть вважатися зразковими, чи то класичними. Серед них – це київська школа хорового виконавства,
разом з тим і львівська, одеська й звісно ж харківська. Провідні хорові колективи цих культурно-мистецьких центрів
є мистецькими формаціями еталонного рівня виконавства. Проте яскраво виділяється із цієї когорти й стає в ранг
беззаперечного лідера, високопрофесійний провідний хоровий колектив, Національна заслужена академічна капела
України “Думка”. Таким чином дослідження феномену Національної заслуженої академічної капели України
“Думка” з позицій її життєвого кредо й філософсько-мистецького амплуа, що впливає не тільки на власний вектор
розвитку, а і на ключові тенденції поступу національного хорового виконавства на сучасному етапі в Україні, є
сьогодні достатньо актуальним.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. До аналізу творчого шляху та найрізноманітніших аспектів
життєдіяльності Національної заслуженої академічної капели України “Думка” зверталися ряд дослідників, а саме:
Є. Вахняк [1] М. Грінченко [2], В. Гусар [3], А. Лащенко [4], М. Михайлов [5], Г. Павленко [6], Т. Поліщук [7] Г.
Степанченко [8], О. Шокало [8] та ін.
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Мета наукової статті. Метою статті є відстеження ключових етапів становлення та розвитку, а також
формування мистецького іміджу Національної заслуженої академічної капели України “Думка”, як колективу, що
зажив слави законодавця традицій хорового виконавства в сучасній Україні та музично-естетичного явища
еталонного стандарту і ваги у загальнонаціональному контексті сучасного духовного відродження краю.
Виклад основного матеріалу. Національна заслужена академічна капела України “Думка” один із провідних
національних мистецьких колективів, що заснований у 1920 році хоровою секцією «Дніпросоюзу» як Перша
мандрівна капела. Та вже 1921 року отримує статус державної, іменуючись Державною українською мандрівною
капелою – скорочено «Думка». Першим керівником цього уславленого колективу став Н. Городовенко.
Під орудою маестро хорова капела здійснювала достатньо насичену концертну діяльність в найрізноманітніших
регіонах України, “піднімаючи” достатньо серйозні концертні програми, як то: кантати й поеми М. Лисенка – «Б'ють
пороги», «Іван Гус», «Радуйся, ниво неполитая», хори до «Гамалії». На роковини Шевченкової смерті виконувались
твори: «Умер поет» (слова В. Самійленка) і «Жалібний марш». Зауважимо, що окрім лисенківської шевченкіани,
хоровим колективом виконувалися й інші, не менш значимі хорові композиції, такі як «Хустина» Г. Топольницького,
«Косар» С. Людкевича, «Хустина» Л. Ревуцького, хори П. Сениці й багато інших [2].
Вважаємо за потрібне наголосити на тому, що 30-і рр. ХХ ст. принесли колективу зміни у її статусі. Саме з 1930
р. капела іменується – Заслужена капела УРСР «Думка». Цей період творчості капели став благодатним і на набуття
ним міжнародного авторитету. Капела цього часу співпрацює з такими диригентами світового рівня, як М. Мальк, Е.
Ансарме, Г. Адлер, О. Гаук, виконуючи класичні хорові полотна зарубіжної класики.
Вітчизняний та міжнародний авторитет хорової капели “Думка”, що склався за роки її активної діяльності
допоміг зберегти колектив у часи репресій 30-х рр. Все ж за опір вимогам замінити в репертуарі «Думки» українську
й світову класику на «плакатний» та «прославний» радянський репертуар, засновника та першого керівника
уславленого колективу Н. Городовенка було усунуто з посади.
Уславлений хоровий колектив у різні часи очолювали достатньо талановиті диригенти, але поруйновані в кінці
30-х рр. засади хорового мистецтва в Україні до певної міри гальмували її поступ. Згодом знадобиться кілька
десятирічь, щоб відновити національний репертуар та виконавську майстерність з ним пов`язану.
Керована в наступний період творчості капела, після Н. Городовенка, О. Сорокою (1937–39, 1946–63), внаслідок
загальної кризи хорового виконавства, мала достатньо обмежений репертуар (близько 120 творів), у якому
переважали пісні кон`юнктурно-побутової тематики. Та згодом репертуар все ж поповнюється хрестоматійними
зразками хорової мініатюри. Відновлюється музика Шевченківської тематики: «Хустина» Ревуцького, «Радуйся,
ниво неполитая» Лисенка, акапельний диптих Лятошинського «Тече вода в синє море» та «Із-за гаю сонце сходить»
[1].
У наступні 60-ті рр. хоровою капелою керував знаний на той час хормейстер в Україні і за її межами П.
Муравський (1964–69). Цей митець прагнув відтворити багатий, щодо тембрального забарвлення характер
українського академічного співу. Відповідно до репертуару підбирав високомистецькі зразки української класики,
твори М. Лисенка, К. Стеценка, О. Кошиця, М. Леонтовича і ін. Разом з тим до репертуару колективу ввійшли і нові
хори А. Штогаренка, Ф. Надененка, Є.Козака,. Філіпенка і ін [8].
Варто зауважити, що масштабну творчу концепцію відродження давніх національних хорових традицій в Україні
пропонує знаний в Україні хормейстер М. Кречко, який очолював колектив з 1969 до 1983р. Передусім “Думка” під
орудою цього керівника співає заборонюваний досі репертуар духовної музики. Так у виконанні уславленого
колективу звучить партесна музика М. Дилецького, новостильові духовні концерти М. Березовського, Д.
Бортнянського, А. Веделя, а також хорова музика українських композиторів-романтиків.
Водночас капела “Думка” звертається і до творчості сучасних українських композиторів Л. Дичко, І. Карабиця,
Є. Станковича і ін. Опанування новаторських композицій молодих на той час митців, виконання кантат й ораторій Л.
Дичко («Червона калина», «І нарекоша ім'я його Київ»), І. Карабиця («Сад божественних пісень»), Є. Станковича
(«Я стверджуюсь») впродовж 70-х рр. дало можливість цим авторам апробувати свої хорові “витвори” із
застосуванням нових технік композиторського письма, разом з тим озброїло капелу технічними навичками сучасної
хорової стилістики. Неабиякі творчі здобутки капели у 1981р. відзначено Державною премією Української РСР ім. Т.
Г. Шевченка [6].
З 1984 року очолює капелу провідний український хормейстер, Герой України, народний артист України,
академік Академії мистецтв, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, професор Є. Савчук. Цей митець є
знаковою постаттю в сучасній українській музиці. Його статус та місце визначаються тим великим внеском в
українське хорове мистецтво, який вже сьогодні можна назвати феноменом Савчука.
Колективу під орудою Є. Савчука, науковці визначили творче кредо, обрамлюючи його поняттям “універсалізм”
(Ю. Чекан). Останній проявляється перш за все репертуарною політикою колективу, яка охоплює щонайменше дві
сфери хорового виконавства. Перша – це музика для хору a cappella. У цьому фарватері “піднімаються” обробки
українських народних пісень, музика західноєвропейського Відродження, надбання національної духовної спадщини
(твори М. Дилецького, М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського, М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича).
Друга сфера репертуарного “Всесвіту” “Думки” – вокально-симфонічна музика. І тут універсалізм колективу
викликає захоплене здивування. Адже, напевно немає серед шедеврів світової музики різних часів і народів такого
твору, який би не виконувався капелою. Такі твори як “Страсті за Матфієм” Й. С. Баха та “Прометей” О. Скрябіна,
Дев’ята симфонія Л. Бетховена та “Credo” Кш. Пендерецького, “Пори року” Й. Гайдна та “Реквієм” Дж. Верді,
композиції А. Вівальді, В. Моцарта, Й. Брамса, О. Бородіна, Г. Малера, С. Танєєва, І. Стравінського, А. Шнітке,
постійно є в репертуарному активі цього колективу.
“Думка” не тільки еталонно інтерпретує загальновизнані у світі класичні шедеври, формуючи унікальний
слов’янський варіант їхнього прочитання (щирий ліризм, чаруюча краса тембрів, досконалість строю, гнучкість
темпової та динамічної палітр). Цей колектив у багатьох випадках являється першим, або ж, і єдиним виконавцем
окремих творів українських сучасних композиторів. Серед такого репертуару промовисто вирізняються – “Диптих”
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та “Реквієм для Лариси” В. Сильвестрова, “Бабин Яр”, “Панахида” та “Слово про Ігорів похід” Є. Станковича,
“Палімпсести” Ю. Ланюка та ін.
Сьогодні Національна заслужена академічна капела України “Думка” перебуває, якщо можна так висловитися,
на хоровому Олімпі нашої національної культури, й не тільки. Виконавською майстерністю цього колективу
захоплюється публіка Італії та Польщі, Австрії та Швейцарії, Німеччини та Голландії, Франції та США, Іспанії та
Канади, Бельгії та Великобританії. Досягши загальносвітового визнання та набувши незаперечного авторитету,
капела щоразу – у кожному концерті, кожним виступом, кожним записом, – підтверджує свій унікальний рівень та
статус [3].
Висновки. Професійний хоровий колектив Національна заслужена академічна капела України “Думка”
впродовж своєї творчої діяльності була та й сьогодні є яскравим виразником ключових тенденцій розвитку
вітчизняної культури України буквально у столітньому зрізі її модельного утворення. На сучасному ж етапі розвитку
цей колектив є хоровою формацією України найвищого ґатунку, еталоном хорового виконавства та законодавцем
традицій хорової культури в сучасній Україні.
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ТЕХНІКА ГРИЗАЙЛЬ В СУЧАСНОМУ ІКОНОПИСІ
Цимко Андрій, іконописець, член Національної спілки іконописців України
У данній роботі висвітлюється пошук, а також тенденції розвитку сучасного іконопису.
Зокрема характеризується поняття “гризайль” в світському та церковному мистецтвах, його роль, характерн
і особливості та паралелі розвитку в сучасному мистецтві, зокрема іконопису. У данній роботі акцентується увага на
роль образотворчих прийомів на візуальне сприйняття ікони, а також характеристику даного стилістичного прийому
у церковному мистецтві.
Фахівці відзначають, що ми живемо в сучасному урбанізованому суспільстві, яке все далі віддаляється від усього
сутнісно людського, і ікона для нього часто стає чимось чужим і незрозумілим. Раніше сакральне мистецтво розвива
лося поступово, і давало можливість людині звикнути до змін і сприймати їх як щось само собою зрозуміле. У конте
ксті нашого інформаційного суспільства, що стрімко розвивається, сакральне мистецтво не завжди встигає динамічн
о реагувати на зміни сприйняття сучасної людини. Відповідно, від ізографів потрібні зусилля, щоб ікона ожила, увій
шла в життя людини. На цьому шляху необхідно, з одного боку, зберегти мову ікони, як священного зображення, яке
здійснює зв'язок з прототипом; з іншого боку - підтримувати полістилізм сакрального живопису, характерний в біль
шій чи меншій мірі всім етапам розвитку ікони, що дозволяє іконі говорити з сучасником однією мовою.
Однією з технік, яка присутня в мистецтві, в тому числі сакральному, але про яку рідко говориться, є гризайль. Гр
изайль, Грісай (франц. Grisaille від gris - «сірий») - розпис,що виконується тональними градаціями одного кольору частіше сірого або коричневого. Оскільки такий розпис є ахроматичним, або монохромним, його не вірно називають
живописом. Техніка гризайль виникла в античності, розвивалася в мистецтві Середньовіччя, в період Готики і Північ
ного Відродження. Широке поширення гризайль отримала у Франції, зокрема в майстерні живописця і скульптора А
ндре Бове, а також в рукописах ("Часослов" Жанни д'Евре, виконаний Жаном Пюселя, Нью-Йорк, клуатру) і, особли
во, в обрамленнях кнтиг, що імітує різьблення ("Псалтир" Жана Беррийского, 1380 - 1385 р Париж, Нац. Бібліотека).
В епоху Карла V техніка гризайлі стала виключно популярною в мініатюрі, вітражі і живопису ( "Нарбоннская пелен
а", Париж, Лувр), в станковому живописі вона була характерною рисою північної школи - на зворотньому боці вівта
рних картин часто зображувалося Благовіщення, виконане гризайлю. В даному випадку техніка набуває релігійного
значення, стулки зі сценою Благовіщення брали участь у святковій літургії, яка проходила під час посту.
Художники XVIII-XIX століть, які працювали в станковому живописі олійними фарбами, у багатьох випадках пер
еводили композицію на полотно, потім на першому етапі робили гризайль або сіро-білу, або сепією, охрою червоно
ю, англійської червоною тонкими шарами, лесировочно, з прокладкою освітлених частин фігур білилами. Таким чин
ом, в живописі відразу виявляють об’єм, рельєфність, співвідношення частин композиції в тоні. Після висихання фар
б, в кінці цього етапу, художник приступав до роботи різними кольорами, до поліхромного живопису. Так писав Оле
ксандр Іванов, збереглися етюди гризайлю до картини "Явлення Христа народу"; Карл Брюллов виконував грізайлеві
ескізи до картин, портретів, збереглися роботи М. Врубеля в техніці гризайль .
У станковому академічному живописі гризайль коричневим, сірим тоном або білилами по темному грунту застосо
вують як підмальовок. По такій підготовці далі пишуть лессировками кольоровими фарбами. З XVII століття в мисте
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цтві Бароко гризайль стали застосовувати в архітектурі - для декоративних розписів. Ахроматичне моделювання світ
лотіні створювало оманливий ефект, ілюзію рельєфу і добре поєднувалося зі справжнім рельєфним архітектурним де
кором. Так, наприклад, для деяких залів Ермітажу використовують цю техніку для створення враження атріумів, ску
льптур під склепіннями і різьблених стін. Гризайль поширена в розписах інтер'єрів класицизму, головним чином як і
мітація скульптурного рельєфу (палаци Царського Села, Павловська, актовий зал старої будівлі Московського універ
ситету, московські палаци в Останкіно). Але найбільшого поширення розпис гризайлю отримав в архітектурі Неокла
сицизму XVIII-XIX ст. і в стилі Ампір початку XIX ст., оскільки він асоціювався з античною скульптурою. В іконоп
исі також іноді можна зустріти приклади використання техніки гризайль при зображенні різьби або рельєфів. Флама
ндські художники XVII ст. використовували гризайль в якості підготовчого малюнка для гравюр ( "Фронтиспіс Дисе
ртації кардинала Рогана Лемуана", Страсбург, Музей образотворчих мистецтв, "Фронтиспіс Історії Будинку Інвалідів
аббатаПеру", виданий з гравюрами Казеса в Парижі в 1736 р). У XVIII ст. гризайль стає одним з різноманітних рокаі
льних жанрів (Буше, Питтони), П.Ж. Соваж спеціалізується на ілюзорних барельєфах. Технікою гризайлі продовжув
али користуватися і згодом ( "Побиття немовлят" невідомого майстра XVII ст., Руан, Музей образотворчих мистецтв,
"Поклоніння пастухів" і "Поклоніння волхвів" Жана де Сент-Іньї, там же), аж до XIX ст. ( "Одаліска" Енгра, Нью-Йо
рк, музей Метрополітен).
Говорячи про іконопис, варто відзначити, що як в іконах, так і в монументальному сакральному живописі, сучасні
ізографи часто використовують техніку гризайль як підготовчий етап в роботі над священним зображенням. Так, оди
н з провідних іконописців сучасності, архімандрит Зінон (Теодор), використовує техніку гризайль і в підготовчій роб
оті над іконами, і як самостійну техніку. Підготовчі грізайлеві малюнки сьогодні навіть експонуються на виставках і
кон, наприклад – роботи автора «Невпиваємої чаші» Олександра Соколова. Георгіос Кордіс в своїх книгах, що говор
ять про техніку іконопису, як у випадках як з «долічним», так і з «лічним» письмом, демонструє гризайль як обов'язк
овий етап роботи.
Техніка гризайль, звичайно, не є чимось новим для ікони, вона - не відкриття нашого часу. Дана техніка активно в
икористовувалася і раніше, як світськими, так і церковними художниками. Однак, в станковому живописі, гризайль з
авжди залишалася другорядною, не виходила на перший план. Звернувшись до пам'ятників іконопису, можна просте
жити певні закономірності застосування даної техніки. Перш за все, гризайль використовували для передачі фігур, я
кі або є джерелами світла, вогню, полум'я, або охоплені ними. Дане твердження характерно як для давніх, так і сучас
них пам'ятників іконопису; як ікон, так і монументальних розписів, мініатюр. Проілюструвати вищесказане можна к
омпозиціями, пов'язаними з ідеями передачі божественного світла, наприклад в композиціях «Спас в силах». Символ
и чотирьох євангелістів, розташовані по кутах тетраморфа, пишуться монохромно, як і небесні сили в колі слави або
мандорлі навколо Спасителя чи Богоматері. Такі мандорли характерні для композицій «Успіння Богородиці», деяких
іконографічних ізводів «Покрови». У техніці гризайль часто пишуться янголи з відкритими райськими вратами в ко
мпозиціях «Успіння», «Страшного суду». Сегменти неба, які часто зустрічаються в іконографії, також можуть включ
ати грізайлеві зображення.
У техніці гризайль може зображуватись Богонемовля в зерцалах янголів, в даному випадку зерцало одночасно вис
тупає і колом слави - божественним сяйвом. Небесні сили в монохромному виконанні іноді можна зустріти як в комп
озиціях, так і на окремих іконах .
Фігури, охоплені полум'ям, також часто пишуться в техніці гризайль, особливо характерно дане зауваження для г
еєни вогненної в композиціях Страшного суду. Одноколірно зображується вогненна колісниця пророка Іллі. Не тільк
и персонажі, охоплені світлом або полум'ям, можуть писатися монохромно, теж відноситься і до фігур, поглинутим в
одою, мороком, наприклад - фігури-персоніфікації водних стихій, пекла.
Зображення Богоматері з Немовлям, виконане гризайлю, зустрічається в композиціях Неопалимої купини. Однак
, тут справа не лише в вогні. Як ми побачимо нижче, гризайль застосовується і у випадках, коли художник хоче внес
ти в композицію алюзії, асоціації, які, не будучи основними, вводять нові, додаткові смисли, розширюють зміст, розк
ривають сюжет. Ми знаємо, що Старий Завіт - тінь Нового Завіту, в якому і розкривається. Багато старозавітних сюж
етів сповіщають про Новозавітну історію. Є прообрази Христа, хресної жертви і не тільки. Особливо багато в писанн
ях пророків міститься старозавітних прообразів Богоматері, що і відбилося в іконографії. Як в зображеннях старозаві
тних сцен, так і в композиції «Богоматір з пророками», ми бачимо образ Богоматері в техніці гризайль на тлі атрибут
ів, пов'язаних з тим чи іншим пророцтвом, власне Богоматір сповіщающих.
У Охридського розписах церкви Богородиці Перівлепти велике місце відведено сценам богородичной старозавітн
ій типології: представлені «Храм Премудрості», «Ложе Навуходоносора», «Сон Якова», «Лествиця Якова», «Неопал
има купина» та ін. Одна з композицій цікава включенням зображення Богоматері з Немовлям, написаних гризайлю.
Варто відзначити унікальну в своєму роді іконографію, яка показує Богонемовля, частково сховавшимся в складках
мафорію Богоматері.
В розширених редакціях «Преображення» й «Успіння» можна зустріти зображення персонажів, що переносяться д
о місця події на хмарах. Іноді, хмари з янголами також пишуться монохромно. За допомогою кольору автори можуть
розставляти смислові акценти, в тому числі - вказувати на негативність зображеного персонажа. Демони в християн
ській іконографії часто пишуться одноколірно, але не тільки вони. Цікаве рішення дають нам Цаленджихські фрески
кінця XIV століття, автором яких був константинопольський майстер кір Мануїл Євгенік. Якщо янголи і святі в храм
і написані поліхромно, то єретик Арій - навпаки, - монохромно. Тут ми бачимо очевидну вказівку на гріховність, нег
ативність зображеного персонажа засобами колориту. Поки ми говорили тільки про фрагментарне, другорядному ви
користання техніки гризайль в іконописі. Однак, необхідно задуматися, чи можливо повноцінне її застосування в іко
ні або розпису. Чи є для цього прецеденти? В історії церковного мистецтва нерідкі випадки лаконічних колористичн
их рішень, як в іконі, так і в монументальному живописі. Швидше за все, ми не зможемо говорити безпосередньо пр
о гризайль, але про близькі до неї за технікою виконання пам'ятники, думаю, говорити, можливо. Вже катакомбні фр
ески дають нам приклади дуже стриманих, майже монохромних рішень. У контексті нашої доповіді доречним буде з
гадати розпис новгородської церкви Спаса-Преображення на вулиці пророка Іллі пензля знаменитого Феофана Грека
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. Говорячи про його «Трійцю», М.В. Алпатов зауважує: «Хоча може здатися обмеженою барвиста гамма фрески - всь
ого лише злегка підкреслені відтінки двох кольорів: червоного і чорного, але все ж в рамках цього обмеження в« Трі
йці» досягнута велика різноманітність» [с.70]. Маститий радянський мистецтвознавець В.М. Лазарєв, кажучи про фе
офанівські фрески, пише, що «деякі з фігур цілком виконані в одному червоно-коричневому тоні, даному в різних гр
адаціях» [с.163]. Звичайно, автори відзначають присутність і інших відтінків в розписах Феофана, і можливу втрату
колишньої поліхромности його фресок; але навіть в сьогоднішньому, стриманому за колоритом стані, новгородські о
брази доносять до нас геніальність їх виконавця. Серед стародавніх ікон також можна відшукати нехай і не гризайль,
але вельми стримані за колоритом рішення.
Сучасні іконописці, як зазначалося, використовують гризайль в своїй творчості. Наприклад, відомий білоруський і
конописець Антон Дайнеко написав два іконних образи архідияконів Лаврентія і Стефана з використанням фактури
дошки. На мій погляд, це цікаве художнє рішення, яке деякі іконописці розвивають, і створюють подібні поліхромні
образи. Цікавий сучасний майстер Максим Шешуков (Росія) написав більш вільну композицію «Втеча в Єгипет» в т
ехніці гризайль, яка відображає пошуки нових стилістичних рішень. Інші сучасні іконописці також використовують
художні можливості гризайлі в своїй творчості, як в іконах, так і в монументальному сакральному живописі, як при
письмі карнації, так і при письмі другорядних декоративних деталей.
Свою лепту в застосуванні гризайлі вносить іконописна майстерня монастиря Ксенофонт (Свята Гора Афон), якою
керує один з провідних грецьких майстрів - ієромонах Лука. Роботи майстерні вигідно відрізняє віртуозна техніка, о
ригінальні творчі рішення, характерна манера, постійний пошук. Серед робіт майстерні можна зустріти вищезгадані
традиційні рішення застосування гризайлі, наприклад в композиціях «Успіння Богоматері» і «Воскресіння Христове
». Подібно Зерцалам янголів, гризайлю написаний Господь Вседержитель на посоху Предтечі, в «Причасті Марії Єги
петської» монохромно представлена Богоматір Оранта, в «Спасі в силах» - символи євангелістів.
Використовують монахи-іконописці техніку гризайль і як самостійну. Наприклад, ахроматично написані зображе
ння Господа Вседержителя і херувима. Образ Спасителя виконаний на афонському камені, такі ікони є однією з «віз
итних карток» Ксенофонта. До оригінальних рішень застосування техніки гризайль іконописною майстернею Ксено
фонта можна віднести свого роду реставрацію монастирських настінних розписів, коли в техніці гризайлі були допис
ані втрачені лики архангелів. Мабуть, найбільш оригінально гризайль іконописцями Ксенофонта була використана п
ри створенні ікони «Вхід Господній в Єрусалим». У цій техніці тут написані поля і верхня частина середника. Теплі
поля представляють «чернечі теми»: «Лествиця», доповнена Дєїсисом в верхньому полі ікони; чернечі подвиги на ни
жньому і бічних полях. Витоки іконографії «подвигів», на наш погляд, потрібно шукати в іконі «Поховання Єфрема
Сирина». Відповідно, такі поля можуть бути особливо доречні для ікон святих Єфрема Сирина, Іоанна Лествичника,
а також інших святих, які прославилися в лику преподобних. У верхній частині середника ікони «Вхід Господній в Є
русалим» в техніці гризайлі написано «Воскресіння Лазаря». Композиція, виконана в холодних тонах, додає смислов
і асоціації в загальну ідею образу. Чудо воскресіння Лазаря Спасителем хронологічно передувало Входу в Єрусалим
і логічно з ним пов'язане. Відповідно, таке рішення цілком виправдане, і пропонує нам нове поле для творчої діяльно
сті в даному напрямку.
Думаю, що подібні варіанти художнього рішення образу можуть застосовуватись і для житійних ікон: поля можут
ь писатися гризайлю, а середник - в кольорі. Є думка, що поля, на відміну від середника - області, що представляє не
бо, можуть символізувати землю. При такому прочитанні, розташування житійних монохромних клейм на полях, а п
оліхромного святого - жителя неба, - в середнику, можуть тільки посилювати цю символіку.
У монументальному сакральному живописі, на мій погляд, можливості гризайлі також поки не до кінця розкриті.
Співвідношенням поліхромне - монохромне можна вводити в розпис додаткові смислові акценти, підкреслювати ієр
архічний розподіл частин храму як моделі християнського космосу. Наприклад, в рамках одного сакрального просто
ру, старозавітні події, як тіні новозавітних, можуть зображуватись ахроматично на відміну від останніх. Розпис прон
аоса, як частини храму, що символізує невоцерковлений світ, також можуть писатися гризайлю, на відміну від декор
ації вівтаря та наоса - символів неба і воцерковленного світу. Особливо доречною техніка гризайлі бачиться в зображ
еннях представників античного світу: правителів, філософів, сивілл, які можуть бути представлені в нартексі або зов
нішніх галереях храму. Крім горизонталі, дослідники відзначають вертикальну ієрархію зон храмового простору, яка
також може подкреслюватись засобами колориту: від монохромного - до поліхромного і - золота, як кольору, що си
мволізує божественне світло. Подібного роду символічна градація кольорів присутня в такому елементі іконографії я
к «диск, що світиться» або «диск, що обертається», якому було присвячено дослідження О.Лідова. Він пише: «Конце
нтричні кола в дисках різко контрастують: в центрі - темно-золотий, потім срібний і, нарешті, червоний. Встановлює
ться ясна ієрархія найбільш значущих дорогоцінних кольорів від центру до краю [...] Кожен наступний рівень характ
еризується кількістю (якістю, чистотою) світла - блага - краси, отриманих від попереднього. Можна сказати, трансце
ндентні рівні небесної ієрархії самі конституюються за допомогою світла, вони «світловидні». Відповідно, в центрі з
находиться «Первосвітло», або «Сверхсвітло». А. Лідов говорить нам про те (нехай і дещо ідеалізовано), що «глядач
, збагачений колективною та індивідуальною пам'яттю, унікальним духовним досвідом і знанням, певною мірою бер
е участь у створенні просторового образу. Принципово, що ця образність не припускає єдиного джерела зображення:
образ розгортається в просторі в безлічі динамічно змінних форм. Образ існує в об'єктивній реальності як динамічна
структура, елементи якої адаптується до індивідуального сприйняття - деякі аспекти просторової цілісності можуть
бути акцентовані або тимчасово приглушені. Творці сакральних просторів враховували фактор підготовленого сприй
няття, коли сплітаються всі інтелектуальні емоційні нитки образу в єдине ціле.
На мій погляд, сучасний іконописець не повинен задовольнятися роллю тільки виконавця часто безсистемно скла
дених програм розписів тих чи інших сакральних просторів. Від нього вимагається не тільки технічна, але і вагома б
огословська, культурологічна, мистецтвознавча підготовка. Тільки всебічно розвинений фахівець може підходити до
створення храмової декорації з позицій іеротопіі, і виправдано, осмислено використовувати ті чи інші іконографічні
сюжети та техніки живопису, «сплітаючи всі нитки образу в єдине ціле», включаючи їх в загальну канву ідейного змі
сту. Тільки такий шлях, на мій погляд, може вести від ремесла до творчості, від богомаза - до ізографа.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ,
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Янчарук Р. В., здобувач вищої освіти
Пастушенко А. С., професор кафедри хорового диригування РДГУ
Рівненський державний гуманітарний університет
До фундаментальних напрямів дослідження теоретичних засад і практичних пошуків сучасної музичної
педагогіки належать питання вокально-хорового навчання. Складовим елементом хорової культури є дитячий спів –
одна з активних форм естетичного виховання, а також запорука підготовки музично грамотних, кваліфікованих
співаків для професійних та аматорських колективів. Тому вивчення особливостей функціонування та розвитку
дитячого хорового виконавства як невід’ємної складової професійного хорового мистецтва у їх системному
взаємозв'язку із загальномистецькими надбаннями українського народу є актуальним завданням сучасного
музикознавства.
На долю вокально-хорового мистецтва історично завжди припадала місія об’єднання нації, духовного
згуртування народу в процесі творчого самовираження і водночас збереження індивідуальності, неповторності
особистості за умов колективної організації, практичної організації праці.
Схиляємось до твердження Б. Бечак, що «вокально-хоровий спів – найбільш доступний вид музичної
діяльності, адже голос – «інструмент», даний людині від народження, удосконалюється разом з її ростом і
розвитком. А оволодіння співочими навичками є одночасно і формуванням людських почуттів і емоцій» [1]. Дане
твердження приводить нас до думки, що спів це прояв вищих людських здібностей, а людський голос –
найдосконаліший інструмент у світі, і той, хто навчився володіти ним, не може бути байдужим, пригніченим
життєвими обставинами, бо він несе в собі частину Божественного. Відповідно до цього й вокально-хорове навчання
постає засобом залучення дітей до духовної культури.
Так, Піфагор уперше розкрив сутність музики космосу, він пізнав статус музики як елітарної духовної
діяльності. У творах Платона обґрунтована ідея виховання досконалої людини, яка гармонійно поєднує у собі
фізичну (зовнішню) і духовну (внутрішню) красу. Ставлення до вокально-хорового співу у той час було як до науки,
що не поступалася за вагомістю медицині. Наприклад, у Стародавньому Єгипті за допомогою вокально-хорового
співу лікували від безсоння, а у Стародавній Греції рекомендували спів при лікуванні душевних хвороб.
Розглядаючи вокально-хоровий спів як важливий виховний засіб, Платон Афінський називав його «гімнастикою
душі», який відповідає високим моральним еталонам і формує загальнолюдські цінності. Усвідомлюючи важливість
навчання вокально - хорового співу, який, за словами Платона Афінського є «божественне і небесне заняття, що
укріплює все добре та шляхетне в людині», давні греки вважали його одним з елементів освіти, а слово
«неосвічений» трактували як «той, що не вміє співати в хорі» [2] .
Вагомий внесок у розвиток дитячого вокально-хорового мистецтва внесли відомі українські композиторимузиканти, а саме: В. Барвінський, В. Верховинець, П. Демуцький, С. Дрімцов, О. Дзбанівський, П. Козицький, О.
Кошиць, М. Леонтович, М. Лисенко, Б. Лятошинський, С. Людкевич, Л. Ревуцький, Я. Степовий, К. Стеценко. Їх
твори для дітей і молоді посіли чільне місце в репертуарі учнівських хорів України. У процесі хорового виконання у
школярів розвиваються не тільки музичні здібності такі як слух, пам’ять, почуття ритму, але й здібності та якості,
що мають значення для загального розвитку учнів. До останніх відносять: уяву, творчу активність, прагнення до
навчання. Також хоровий спів сприяє оволодінню учнями культурної мови, вироблення чіткої, виразної вимови. Під
час музичного навчання і виховання використовуються такі форми роботи: виконання пісень, знайомство з
музичною грамотою, сприйняття музики, імпровізацію, гру на простих музичних інструментах. Цей процес вивчення
пісні ґрунтується на взаємозв’язку сприйняття музики, з її активним висловленням за визначеною системою та
послідовністю. Учні відповідно віковим етапам оволодівають визначеним мінімумом умінь, знань і навичок, що
визначають рівень їх виконання, та уможливлюють розуміння змістовності музичного твору .
Велику популярність набула двухчастная «Методика співу» Олексія Миколайовича Карасьова. Він надає
вивченню співу не тільки музично-освітнє, а й виховне значення. Автор особливо підкреслює, що при заняттях
хором розвивається активна увага і загострюється розумова робота [3].
Г. Струве зазначає, що вокальна робота зі школярами є специфічною. Ця специфічність обумовлена тим,
що дитячий організм порівняно з дорослим знаходиться в розвитку. Правильний спів укріплює здоров’я дітей .
Більш рішучим виразом нових педагогічних тенденцій є «Методика співу у початковій школі, заснована на
новітніх даних експериментальної педагогіки» Олександра Леонтійовича Маслова.
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Автор описує різні експерименти. Він закликає до методичних шукань, в яких бачить обов’язок кожного
справжнього вчителя, але поряд з цим не закреслює всю спадщину старої російської педагогіки. Він вимагає
поєднання нових методів із старими, перевіреними досвідом .
Маслов вважає, що шкільні співи по перевазі мають бути хорові, незважаючи на те, що зокрема ставить
собі завданням індивідуальний розвиток дитини. Також автор зазначає, що хоровий спів – це основний вид шкільної
роботи з музики. При цьому вважає, що введення посиленого вивчення нотної грамоти легко може вбити в дитині,
як музичне чуття, так і інтерес до краси і творчій уяві. Нотна грамота, як така в початковій школі, повинна бути
лише допоміжним засобом при навчанні. Головна цінність його методики – у стимулюванні творчого потенціалу
дітей.
Найбільш повно і системно зміст вокально-хорового навчання і виховання розроблено в монографії
професора Г. Стулової «Розвиток дитячого голосу в процесі навчання співу». Суть музичного виховання в
загальноосвітній школі детально розкриває О. Апраксіна [4]. Н. Гродзенська надає великого значення виховній
роботі на уроках співу. Музичний розвиток дитини розглядає у своїх працях Н. Ветлугіна.
Варто наголосити, що вітчизняні та зарубіжні науковці й методисти пропонують поділяти роботу над
піснею на декілька етапів. Такий підхід відповідає сталим традиціям хорового виконавства. Так у працях О. Єгорова,
К. Пігрова, В. Соколова, П. Чеснокова ми спостерігаємо наступну послідовність у роботі над хоровою партитурою:
показ і початкова робота, технічне освоєння й робота над засобами вокально-хорової виразності й завершальний
етап – художнє виконання.
Радянські методисти Л. Дмитрієва й Н. Черноіваненко пропонують наступну послідовність розучування
пісні на шкільному уроці: вступне слово вчителя (бесіда); показ; розучування. І. Гадалова поділяє процес
розучування пісні на чотири етапи, а саме: «ознайомлення з піснею; засвоєння музичного і літературного тексту;
робота над технікою художнього виконання; завершальна художня доробка». Е. Печерська дотримується такої
думки, що робота над піснею повинна відбуватися в шість етапів,як-от: «підготовка до слухання твору; його
сприймання; попередня бесіда про пісню; її розучування; аналіз; повторення».
Поряд з цими науковими працями, на яких виховано чимало видатних виконавців та педагогів, сьогодні
фундаментальними для вокального навчання є наукові праці В. Антонюк, Л. Дмитрієва, Н. Гребенюк, В. Морозова,
О. Стахевича, В. Юшманова.
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