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УДК 376.613.9                                                                                Педагогічні науки  

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ДОМІНАНТНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Волошин Олена Романівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології,  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка 

м. Дрогобич 

     Школа, повинна реалізувати ідею здоров’ збереження, створювати особливе 

освітнє середовище, яке стимулює процес формування у вихованців позитивної 

стійкої індивідуальної картини здоров’я як необхідної умови їхньої 

життєздатності. Ця індивідуальна картина здоров’я повинна мати такі 

характеристики:  

 теологічність;  

 високий загальний рівень свідомості свого життя;  

 перевагу ціннісної регуляції над споживчою;  

 локалізацію провідних значеннєвих орієнтирів у майбутньому та сприйняття 

свого життя в сьогоденні як цікавого, емоційно насиченого й наповненого 

змістом. 

      Педагог повинен обов’язково враховувати у своїй роботі той факт, що 

культура здоров’я складається із трьох складових елементів: когнітивного, 

креативного, конативного. Безумовно, культура здоров’я молоді на високому 

рівні не з’являється сама собою, а розвивається в результаті активної 

систематичної роботи учнів над собою та цілеспрямованою взаємодією з 

навколишніми людьми, а особливо з педагогами. Тому процес виховання 

культури здоров’я підростаючого покоління передбачає наявність викладача, 

який має високий рівень культури здоров’я як важливої складової його 

загальної та професійної культури [1, с.12]. 

     У концепції модернізації освіти говориться: «Провести оптимізацію 



6 
 

навчального, психологічного та фізичного навантаження учнів і створити в 

освітніх установах умови для збереження та зміцнення здоров’я учнів», у тому 

числі за рахунок:  

а) реального розвантаження загальної освіти;  

б) використання ефективних методів навчання;  

в) підвищення питомої ваги та якості занять фізичною культурою;  

г) організації моніторингу стану здоров’я дітей і молоді;  

д) поліпшення організації харчування учнів;  

е) раціоналізації діяльності дозвілля, канікулярного часу й літнього відпочинку 

дітей і молоді [4]. 

     Завдяки загальному зусиллю вчителів, учнів щодо здоров’язбереження, 

завдяки систематичній, послідовній і творчій роботі з організації 

фізкультхвилинок, динамічних пауз забезпечується достатній рівень 

функціональної діяльності всіх органів та систем організму дітей на уроці, їхній 

загальний бадьорий стан. 

     Вчителі початкових класів повинні використовувати в навчально-виховному 

процесі такі здоров’язберігаючі форми роботи: 

 фізкультхвилинки, руханки; 

 дихальну гімнастику; 

 пальчикову гімнастику; 

 казки та казкотерапію; 

 гімнастику для очей; 

 кольоротерапію; 

 релаксаційні паузи (звуки музики у поєднанні із звуками природи спів 

пташок, шум води; 

 тематичні виховні години, свята; 

 зустрічі з медичними працівниками; 

 оформлення стіннівок; 

 уроки у природі.  
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           У документах Всесвітньої організації охорони здоров’я зайняли міцне 

місце такі пов’язані зі школою терміни, як «шкільний стрес», «дидактогенія», 

«школофобія» й ін. Цими термінами позначаються прояви неврозів, що 

вибивають учнів з нормального життя, призводять до категоричних відмовлень 

від відвідування занять. Усе це негативно позначається на інтелектуальному 

розвитку учнів: 13 % відстають від середнього рівня розвитку, 25 % відчувають 

ускладнення й не можуть освоїти програму загальноосвітньої школи. Таким 

чином, в останні роки загострилась проблема стану здоров’я учнівської молоді. 

Родина недостатньо уваги приділяє вихованню дітей, особливо підлітків, школа 

ледь справляється з навчанням. У сформованій обстановці проблема 

оздоровчого виховання у школі стала особливо гострою. Сучасний стан 

здоров’яформувальної освіти й виховання суспільства дозволяє виявити явне 

протиріччя між позитивними установками та реальним рівнем оздоровчого 

виховання особистості. У зв’язку з цим проблема впровадження 

здоров’язберігаючиї технологій є однією зі складних і ключових проблем у 

педагогіці. Розкриваючи її, нам необхідно розглянути суть таких понять, як 

здоров’язберігальні технології, спосіб життя, культура здоров’я.  

     За даними Міністерства охорони здоров’я України (2016р.) захворюваність 

дітей шкільного віку за останні 10 років зросла на 26,8%. У 1 класі налічується 

30% дітей, які мають хронічні захворювання, у 5 класі – 50%, у 9 класі – 64%. 

Вже у 1 класі відхилення з боку: опорно-рухового апарату мають до 11% 

школярів; носоглотки – 25%; нервової системи – 30%; органів травлення – 30%; 

алергійні прояви – 25%. Від 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору 

зростає у 1,5 рази; частота порушень постави – у 1,5 рази; розповсюдженість 

хвороб органів травлення – у 1,4 рази; ендокринної системи – у 2,6 рази. В 

цілому лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан 

організму [2, с. 115]. 

     В фізичному розвитку школярів спостерігаються такі несприятливі 

тенденції, як астенізація, зниження окружності грудної клітки, зменшення 

життєвої ємкості легенів, м’язової сили. Станом на кінець 2017 року для 
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школярів існують 534 базових та 239 експериментальних навчальних програми, 

а також біля 3 тисяч альтернативних навчальних програм, які затверджені 

Міністерством освіти і науки, але переважна більшість цих програм не має 

гігієнічного обґрунтування на їх відповідність віковим морфо-функціональним 

можливостям організму школярів. Робочий день сучасних учнів з врахуванням 

домашніх завдань триває 10 – 12 годин, що призводить до формування у дітей 

синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів, порушення правильної 

постави [3, с. 28].  

     Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності загальноосвітнього закладу 

відводиться грамотній організації навчального процесу. Колектив школи 

працює за моделлю здоров’язберігаючого середовища, найбільш значимими 

комонентами якої є: 

 створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні 

моменти); 

 використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і 

прийомів реабілітації розумової і фізичної працездатності. 

     Школи мали б працювати в режимі тижня, 6-й день – оздоровчий, що є 

найбільш сприятливим для виконання завдань по інтеграції оздоровчого 

процесу в навчальний.  До навчального плану включати уроки з ОБЖД, етики, 

основ здоров’я. У режим роботи школи в обов’язковому порядку ввести 

фізкультхвилинки, 20-хвилинні рухливі перерви. 

     Педагогами школи використовувати на кожному уроці оздоровчі динамічні 

паузи, які допомагають поновити розумову та фізичну працездатність. 

Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку 

учнів. 

      Модель здоров’язберігаючого освітнього середовища з використанням 

технології реабілітації працездатності школярів реалізується шляхом 

оптимізації та гуманізації навчального процесу, які можливі через: 

 застосування різнорівневого навчання; 

 глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання; 
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 широке використання сучасних педтехнологій; 

 інтерактивне навчання; 

 створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів; 

 настанови учительського колективу на створення відносин «учитель-

учень»; 

 забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення 

можливості успіху для кожного учня; 

 розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання 

перевантаження учнів; 

 урахування періодів працездатності учнів на уроках; 

 наявність емоційних розрядок на уроках. 

     Також у класах проводити бесіди про здоров’я з учнями та батьками. 

Проводити шкільні спортивні свята. 

     Для збереження здоров’я учнів велике значення має організація 

раціонального харчування, яке відповідає дієтичним вимогам і фізіологічним 

потребам дітей та підлітків з дотриманням енергетичної цінності вмісту білків, 

жирів і вуглеводів. Щодня проводиться аналіз меню. Строго виконуватися всі 

необхідні умови санітарного контролю. 

       Здоров’язберігаючі технології вчать дітей жити без конфліктів. Навчають 

укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології 

прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють 

мотивацію до навчання [6, с. 462]. 

       Учителі у тісному зв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, 

практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними 

працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я 

дітей, створюють здоров’язберігаюче освітнє середовище. 

      Організацію здорового відпочинку дітей мала б взяти на себе школа. 

Причому спланувати цей відпочинок так, щоб кожний учень знайшов собі 

цікаве і змістовне заняття. Тому пропонуються вечори відпочинку, засідння 

клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, «круглі столи» активних 
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читачів, шкільні вистави та багато інших цікавих заходів. Шляхом вирішення 

навчальних проблем, розвивальних (оздоровчих), пізнавальних та виховних 

цілей педагоги працюють над розвитком в учнів основних фізичних якостей та 

рухових здібностей, сприяють формуванню життєво важливих рухових навичок 

та вмінь. Прищеплюють інтерес та звички до занять фізичними вправами, 

надають елементарні знання з фізкультури, гігієни та здорового способу життя, 

виховують бережливе ставлення до свого здоров’я, сприяють вихованню 

морально-вольових і психологічних якостей особистості.  

     Отже, головним завданням у діяльності педагогічного колективу навчальних 

закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я 

дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, 

учнів та їхніх батьків. 
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проблеми, пошуки. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 
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Д.Г., – 2007. –  С. 461 – 466. 
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Посилення зв’язку між освітою, культурою та формуванням особистості 

стало чи не основним завданням педагогіки сьогодення. Комплекс певних рис і 

якостей особистості забезпечує їй можливість реалізації власної індивідуаль-

ності. Ініціативність, ентузіазм, моральність, професійність, упевненість – це 

неповний перелік рис, які визначалися різними дослідниками як лідерські. 

Взагалі слово «лідерство» (leadership) походить від англійського «lead», що 

означає «вести». 

Проблему лідерства досліджувала велика кількість вчених різноманітних 

гуманітарних та практичних наук: філософії, теології, політології, історії, 

педагогіки, психології, соціології, маркетингу. 

Історія культури простежує, як музичне мистецтво сприяє становленню, 

формуванню людини як особистості. В. Сухомлинський писав: «Музичне 

виховання – це не виховання музиканта, а насамперед виховання людини»  

[5, с.36]. «Музичне виховання – це система колективного виховання музично-

творчих здібностей та музично-естетичних смаків, процес цілеспрямованого 

пізнання музики, збагачення музичної культури та здібностей людини», - 

визначає Л. Хоркава [6, с. 487]. 

Очевидним є й те, що проблема лідерства існує в сучасній музичній освіті 

і потребує вивчення, корекції та застосування в методиці роботи з творчим 

колективом. Теорію і методику різних напрямів музичного виховання розви-

вали й українські діячі: Ф. Колесса, М. Леонтович, Л. Ревуцький, Я. Степовий, 

К. Стеценко, Б. Яворський, В. Верховинець, В. Барвінський. 

Тому метою роботи є дослідження виховання лідера, яке ґрунтується  на 
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науковому підході до формування та розвитку дефініцій лідера в умовах 

ансамблевого музичного виховання. Предметом дослідження є вивчення 

формування дефініцій лідера – учасника інструментального ансамблю. 

У 30-ті роки XX ст. американський вчений Е. Богардус запропонував 

теорію рис лідера. Прихильники цього підходу вважають, що від природи 

людина успадковує властивості та якості, які дають їй змогу зайняти в будь-

якій життєвій ситуації позицію лідера. 

В 50-ті роки XX ст., американські психологи Р. Крачфілд і Д. Креч 

висунули теорію лідерства як функції групи і теорію лідерства як функції 

ситуації (Р. Бейлс, Т. Ньюком та ін.).  

Представники теорії лідерства як функції групи вважають, що група в 

процесі розвитку вирізняє зі свого середовища особу, яка послідовно, неу-

хильно дотримується норм та цінностей групи і має найвищий статус - лідера. 

Прихильники ситуаційної теорії тлумачать лідерство як продукт певної 

ситуації. В різних конкретних ситуаціях групового життя виявляються окремі 

члени групи, які мають перевагу над іншими хоча б за однією рисою чи 

властивістю, а оскільки саме вона й необхідна в цій ситуації, людина стає 

лідером. За цією теорією лідер — це член групи, який у певній ситуації бере на 

себе більшу відповідальність за виконання групових завдань, ніж усі інші. У 

різних ситуаціях група висуває специфічні вимоги до лідера, тому лідерство 

може переходити від однієї людини до іншої. 

Порівняння ефективності різних форм виховання свідчить, що перевагу 

мають індивідуальні і не чисельні групові форми виховання, завдяки 

можливості оперативно змінювати педагогічну тактику за зміни умов.  В 

музичному вихованні - це  колективне музикування. Беремо до уваги малі 

змішані інструментальні форми без участі диригента. 

Практикуючи роботу з музичними колективами зазначаємо, що заняття в 

класі ансамблю передбачають створення практичних активно дієвих навчаль-

них ситуацій, які сприяють виявленню дефініцій лідера. Репетиційний процес 

дисципліни «Ансамбль» забезпечує наявність таких необхідних умов для 
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виховання лідера: перебування в ситуації невизначеності; наявність осіб, які 

володіють дефініціями, що є затребуваними такою ситуацією; наявність 

спільної мети. 

Учасники ансамблю постійно знаходяться в ситуації, яка потребує певних 

рішень, тобто в ситуації невизначеності. Адже незважаючи на відпрацьованість 

всіх елементів твору, кожен з учасників є інтерпретатором. Своїм виконанням 

він готує наступний музичний виклад. Тому виконання того ж самого твору 

щоразу має певні нові відмінності, щоразу звучить по-новому. Ця ситуація 

вимагає активності, миттєвої реакції. Така діяльність є водночас виявом певної 

емоційно-моральної культури, досягнутої людиною і колективом. Володіння 

технікою публічного виступу включає навички керування емоціями, вміння 

спрямовувати увагу на зміст музики, захоплювати своїх слухачів, швидко 

адаптуватися до будь-яких ситуацій. Оскільки ансамбль виступає без дири-

гента, гра в інструментальному колективі виховує готовність кожного учасника 

взяти на себе відповідальність миттєвого вирішення будь-якої проблеми. 

Наявність компетентності учасників (достатнє володіння інструментом, 

загальні музичні дані та музична підготовка). В процесі систематичних занять в 

класі ансамблю керівник спрямовує учасників на виховання здатності до змін. 

Важливим є вміння не тільки виконувати свою партію, а й спостерігати за 

логікою розвитку музичної думки;   розуміти свою роль, яку кожен учасник 

ансамблю повинен виконувати в тому чи іншому місці. Змінність оркестрових 

функцій ансамблевої партії вимагає від учасника ансамблю не тільки розуміння 

функцій даної партії в кожному конкретному місці музичного твору, а й 

володіння певними навичками колективного виконавства: вмінням слухати себе 

і партнера, вмінням передбачати (чути наперед), вмінням нав’язати свою волю 

(повести за собою) і вмінням підкоритися. «Діалогічне ансамблеве мислення – 

одна з важливих категорій психології – є закономірним фактором сумісного 

виконавства, адже на основі такої взаємодії формуються потрібні тут 

виконавські навички» [4, с. 241]. 

Наявність членів групи, здатних виконати певні дії, об’єднатися для 
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досягнення спільних цілей через підхід служіння. Американський дослідник у 

галузі управління Р. Грінліф сприймає лідерство як практичну філософію 

людей, які обирають спочатку служіння і лише потім лідерство як ще один 

спосіб служіння. «Служіння означає бажання бачити як люди розвивають свої 

таланти та стають кращими. Служіння означає здатність жертвувати своїм 

часом, енергією та іншими ресурсами, для того щоб бачити позитивні зміни ін-

ших» [2, с. 34]. Лідери, що обирають шлях служіння, розуміють, що не учасни-

ки ансамблю працюють на них, а кожен учасник ансамблю працює на колектив.  

Ерік Берн пише, що «там, де разом збирається більше двох людей, у 

індивіда виникає бажання викликати реакцію іншої людини. Можна сказати, 

що бажання викликати реакцію виникає у людини легко… Внутрішні причини і 

мотиви викликають специфічні трансакційні стимули та реакції, і є особистою 

турботою індивіда» [1, с.156]. 

Репетиційний процес та концертні виступи загартовують учасників 

ансамблю, сприяють вихованню якостей, потрібних особистості для успішної 

діяльності в колективі, розвитку таких дефініцій ансамбліста, які Д. Максвелл 

та К. Берд визначили, як такі, що ототожнюються з лідерськими. 

Характер, харизма, відданість справі, вміння спілкуватися, компетент-

ність, мужність, проникливість, зосередженість, щедрість, ініціативність, 

вміння слухати, пристрасть, позитивна установка, вирішення проблем, взаємо-

відносини, відповідальність, впевненість, самодисципліна, готовність служити 

іншим, здатність до навчання, перспективне бачення – ці риси, визначені Д. 

Максвеллом [3] як лідерські, притаманні кожному учаснику професійного 

музичного колективу. 

Тому ансамбль – це співпраця лідерів, особисті якості яких можуть бути 

як вродженими (такі, як особливості темпераменту), виробленими (такі, як риси 

характеру), або набутими (ті, що з’явилися в результаті цілеспрямованого 

навчання). Завданням керівника ансамблю є забезпечити механізми формуван-

ня цих дефініцій: система навчання повинна стимулювати активність пізнаваль-

ної діяльності студентів; сприяти задоволенню професійних, розумових, 
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емоційних та духовних потреб учасників колективу. Це самореалізація та 

визнання, розвиток рефлексивної готовності до виконання функціональних 

обов’язків, прагнення створювати образ успішної професійної діяльності, твор-

чо коригувати та підтримувати його; мотиваційно-ціннісне спрямування май-

бутнього фахівця на успішну професійну діяльність за допомогою актуалізації 

позитивного досвіду досягнень та відчуття успіху в спеціально змодельованих 

ситуаціях; сформувати морально-психологічний клімат в колективі на засадах 

моральності, створити спільноту, в якій цінується кожна людина. 

Очевидно, що лідера ніхто не призначає. Лідер – це перший, він веде, за 

ним ідуть, він задає тон, дозволяє дивитись на речі по-іншому. Є.Цикарішвілі 

зазначає, що одиницею виміру лідерства можна вважати «проактивність» – міру 

соціальної активності людини у взаємодії з оточуючим середовищем. «Робота 

процесуально-ситуативного лідера – це зміна в свідомості, це набутий досвід 

активності» [7, с.19].   

Щоб залишатися лідером, потрібно залишатися учнем. Для того, щоб 

бути лідером необхідно володіти здатністю до постійного навчання, щодня 

створюючи себе.  

Сьогодні молодь має бути готовою жити в умовах постійних змін, 

непередбачених ситуацій, тому вона мусить бути мобільною, гнучкою, 

творчою. А музична освіта повинна спрямовувати її на розвиток творчого 

потенціалу особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних 

орієнтацій, адекватних соціокультурним реаліям. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» У 

СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Євтушенко О. І., 

завідувач науково-методичної установи 

«Районний методичний кабінет» відділу освіти  

Білопільської районної державної адміністрації,  

методист із біології, хімії, природознавства,  

предмета «Основи здоров’я» 

Анотація. У статті аналізується проблеми впровадження в старшій школі 

закладу загальної середньої освіти інтегрованого курсу «Природничі науки» 

(замість звичайних уроків географії, біології, фізики, хімії, екології та 

астрономії) із вересня 2018 року, що в рамках експерименту всеукраїнського 

рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки». Колегією 

Міністерства освіти і науки України затверджено чотири навчальні програми 

зазначеного вище курсу. У статті йдеться про одну з них «Природничі науки. 
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Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери» (автори Шабанов 

Д.А., Козленко О.Г.). Також у статті розкрито особливості методичного 

супроводу впровадження інтегрованого курсу, спрямованого на підготовку 

педагогів Білопільського району до освітньої діяльності.  

Ключові слова: інтегрований курс «Природничі науки», учителі біології і 

екології, хімії, географії, фізики і астрономії. 

Аннотация. В статье анализируется проблемы внедрения в старшей 

школе заведения общего среднего образования интегрированного курса 

«Естественные науки» (вместо обычных уроков географии, биологии, физики, 

химии, экологии и астрономии) с сентября 2018 года, что в рамках 

эксперимента всеукраинского уровня «Разработка и внедрение учебно 

методического обеспечения интегрированного курса «Естественные науки» для 

10-11 классов учреждений общего среднего образования» на август 2018 - 

октябрь 2022 года». Коллегией Министерства образования и науки Украины 

утверждены четыре учебные программы указанного выше курса. В статье 

говорится об одной из них «Естественные науки. Прошлое, настоящее и 

возможное будущее человечества и биосферы» (авторы Шабанов Д.А., 

Козленко А.Г.). Также в статье раскрыты особенности методического 

сопровождения внедрения интегрированного курса, направленного на 

подготовку педагогов Белопольского района в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: интегрированный курс «Естественные науки», учителя 

биологии и экологии, химии, географии, физики и астрономии. 

Abstract. The article analyzes the problems of implementation of the 

integrated course of "Natural sciences" in the elementary school of general education 

(instead of the usual lessons of geography, biology, physics, chemistry, ecology and 

astronomy) since September 2018 in the framework of the experiment of the all-

Ukrainian level "Development and Implementation of the Educational -

methodological support of the integrated course "Natural sciences" for 10-11 classes 

of institutions of general secondary education "for August, 2018 – October, 2022 

years." The Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine approved four 



18 
 

curricula of the above-mentioned course. The article deals with one of them "Natural 

sciences. Past, Present and possible future of mankind and the biosphere "(written by 

Shabanov DA, Kozlenko O.G.). Also  the article is  about the features of methodical 

support of implementation of the integrated course focused on training the teachers of  

Belopillia district for educational activity are revealed. 

Key words: integrated course "Natural sciences", teachers of biology and 

ecology, chemistry, geography, physics and astronomy. 

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Питання функ-

ціонування старшої школи як профільної знову на часі. Адже це і професійне 

самовизначення випускника школи, і його успішні соціологізація та адаптація, і 

відповідальність за прийняття рішень тощо. Проте на сьогодні запровадження 

профільного навчання вирізняється своєю «модернізованістю». Зокрема 

йдеться про введення до навчальних планів шкіл нових інтегрованих предметів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Подією 2017 року було прий-

няття нового Закону України «Про освіту». Здається, немає жодного освітянина в 

нашій країні, байдужого до цього нормативного документу. Адже він повністю 

«новий» за всіма напрямами. Варто зупинитися на одному з них – профілізація 

старшої школи. У пропонованому форматі її можна вважати, як то кажуть, 

фактом, що відбувся, оскільки вже з вересня 2018 року розпочата апробація.  

У новому Законі «Про освіту» зазначено, що коли ми прийдемо до 

трирічної старшої школи, вона буде профільною. Тоді учні обиратимуть одні 

предмети для поглибленого вивчення, а інші предмети будуть «втиснуті» у 

меншу кількість годин або інтегрований курс (за суттю – об’єднання декількох 

предметів в один) [1]. Отже, замість того, щоб мати по одній годині різних 

предметів (що є дуже мало), учні матимуть, наприклад, три, із інтегрованого 

курсу. Так, для тих, хто обере природничий профіль, інтегруватись будуть 

література та історія. Для профілів гуманітарного спрямування – природничі 

науки, тобто біологія, екологія, хімія, географія, фізика, астрономія.  

Іншими нормативними документами, що регламентують експеримен-

тальне впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки», є накази 
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Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407 «Про надання 

грифа МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти» (затверджено 4 навчальні програми курсу) [8] та від 

03.08.2018 року № 863 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегро-

ваного курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки», яким затверджено програму 

проведення експерименту та бази дослідження [9].  

«Те, що мало б бути мейнстрімом – стало експериментом і апробацією. 

Це прикро, але треба рухатися, хай навіть ми йдемо невеликими кроками», – 

саме так говорить про інтегровані курси Павло Хобзей, заступник Міністра 

освіти і науки України [11]. Тож у 2018-2019 навчальному році розпочалося 

пілотування інтегрованих курсів природничих дисциплін у школі ІІІ ступеня. 

Передбачалося, що заклади освіти самостійно вирішуватимуть, чи брати участь 

у пілотуванні та який з курсів чи проектів курсу (у випадку з природничими 

науками) обрати [1]. Тому всім бажаючим педагогам було надано можливість 

узяти участь у громадських обговореннях і виразити своє ставлення до 

проектів, розміщених на сайтах МОН України та EdEra [10].  

Мета статті. Акцентувати увагу на питаннях організації упровадження 

інтегрованого курсу «Природничі науки» та деяких проблемах при переході від 

педагогічних теорій до практики впровадження. 

Методи дослідження. Спостереження, опис, моніторинг, аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Ідея впровадження профільного навчання 

в старшій школі не нова. Доказом цього є вже доволі тривале її існування. 

Пам’ятаємо кілька варіантів нормативного документу – Концепції профільного 

навчання, із якими мали справу протягом останнього десятиріччя. У кожному 

варіанті були свої «плюси» та «мінуси». 

Аналіз багаторічного впровадження профільного навчання в Білопільсь-

кому районі Сумської області мало втішний для вчителів-природничників – 

переважний відсоток учнів старшої школи обирали профілі гуманітарного 
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спрямування. Швидше за все подібна тенденція характерна й для інших 

регіонів нашої країни.  

Однією з причин, можливо навіть переважаючою, для вибору профілю 

навчання у старшій школі, є необхідність вибору випускниками предметів для 

ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). Якщо українська мова й 

література – предмет обов’язковий для ЗНО, то подальший вибір – між історією 

України (для профільного вивчення предметів гуманітарного циклу) та 

математики (для природничого циклу). І от, орієнтуючись на ЗНО, випускники 

більш схильні до вибору історії України, аніж математики, предмета 

заскладного. Хоча третій та четвертий предмети, найчастіше, обирають саме 

природничо-математичного напряму, не зважаючи на те, що навчалися за 

профілем гуманітарного спрямування. Такі реалії освітянського буття і 

сподіватися на кардинальні зміни не варто.  

Сьогодні перед учителями природничих дисциплін постало нове завдання 

– через впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у класах 

неприродничого профілю показати учням цілісність світу та невід’ємний 

зв’язок природничих наук – біології і екології, хімії, географії, фізики і 

астрономії. А перед методистами – сформувати в учителів таку компетентність 

задля реалізації цього інтегрованого курсу.  

Складнощів з реалізації зазначеного завдання додають стислі строки 

виконання (апробація розпочалася з вересня 2018 року і «розкачуватися» часу 

не було), відсутність досвіду, невизначеність категорії фахівців на сьогоднішній 

день, здатних до впровадження курсу (не лише фахово, а й кадрово: хто саме 

залишиться в школі, а хто, на жаль, підлягатиме скороченню?), а сама 

підготовка до уроку з інтегрованого курсу займає значно більше часу, ніж то б 

було за інших обставин. Далі – наприклад географ - біолог гадки не має про 

навчальні програми фізики та хімії і на якому рівні вони вивчалися в основній 

школі (на які знання опиратися, а що для учнів нове?). Передбачуваною 

виявилася проблема забезпеченості навчальними ресурсами (плануються 

електронні версії підручників, проте обов’язково знайдуться такі учні, у яких 
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цих підручників просто не буде), матеріально-технічна база потребує 

оновлення (не в повній мірі зрозуміло – якого?). Є іще одна сторона проблем. 

Зрозуміло, що запровадженню курсу передує спілкування з учнями та їх 

батьками. Доки не приступили до діла – усім цікаво, усі згодні. Розпочалася 

робота – і частина з них не проти повернути «традиційні» предмети. Воно й не 

дивно – багато навчального матеріалу необхідно здобувати і опрацьовувати 

самостійно. Наступне – так вже склалося, що вчителя в школі ототожнюють з 

предметом, а звідси – логічне питання (з боку батьків) – «Чому в моєї дитини у 

Вас із біології (географії, фізики чи хімії) у 9 класі було «10», а з інтегрованого 

курсу – «6»?». Одним словом, супротив із боку батьків наявний. 

Ну і декілька слів про проблеми, пов’язані з самою програмою 

інтегрованого курсу. У одному з закладів освіти Білопільського району, що 

визначений міністерським наказом у якості бази дослідження, викладання інте-

грованого курсу «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє 

людства і біосфери» здійснюється за навчальною програмою авторського 

колективу Дмитра Шабанова та Олександра Козленка. Досвід роботи за резуль-

татами І семестру 2018-2019 навчального року свідчить, що програма для учнів 

сільського району занаукова а, отже, важка. Тут варто згадати умову впровад-

ження курсу – для учнів, які обрали як профільні саме гуманітарні предмети. 

Тож виникає питання: навіщо ж так глибоко занурюватися в природничі? Далі, 

в учительській уяві інтегрований урок  – це опанування однієї теми через приз-

му різних предметів. А що маємо – блок географії, блок фізики, блок біології, 

блок хімії, блок астрономії, блок екології. Тож, можливо, потрібно розпочати з 

адаптування самої програми? Адже якщо це не зробити, то ідея із запроваджен-

ням інтегрованого курсу може просто зійти нанівець. А сама ідея не погана. 

Проте завдання – «до виконання», а не «до обговорення». Тому робота по 

запровадженню інтегрованого курсу в Білопільському районі розпочата ще з 

2017-2018 навчального року. Питання впровадження інтегрованих курсів 

«Природничі науки» розглядалося на засіданнях районних методичних об’єд-

нань вчителів природничих дисциплін. Говорили як про особливості інтегрова-
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них курсів, так і про те, що потрібно бути психологічно готовим до можливого 

перерозподілу годин для викладання у 10 класі чи переходу в інший заклад 

освіти. Було запропоновано всім учителям предметів природничого циклу 

(біологам-хімікам, географам-біологам, біологам-психологам) детально ознайо-

митися з проектами програм інтегрованих курсів, навчальних планів та відвідати 

вебінари за означеною темою (оскільки позиція Міністерства освіти і науки 

України – «будь-який вчитель, який має університетську педагогічну освіту, 

може це робити, бо має розуміти всі процеси краще, ніж учні 10-11 класів» 11).  

Також із метою здійснення самоосвітньої діяльності вчителів 

пропагується участь у фахових он-лайн курсах та конкурсах для вчителів 

природничих дисциплін. Серед останніх – Всеукраїнський Інтернет-конкурс 

«Учитель року » за версією науково-популярного природничого журналу 

«КОЛОСОК», Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «Геліантус – 

учитель». Завдання конкурсів проблемні, водночас цікаві й творчі, потребують 

не вузькоспеціалізованих роздумів. 

Для здійснення пропедевтичної роботи інтегрованого природничого 

змісту з учнями основної школи підготовлено збірку завдань за компексами: 

«біологія+математика», «біологія+географія», «біологія+фізика» 2, с.8-12. 

Доробок запропоновано колегам для використання в роботі, а також як 

орієнтир для самостійного накопичення та створення подібних завдань. Це 

спрямовує самоосвіту вчителів природничих предметів на набуття фахових 

знань, необхідних для впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки». 

На допомогу вчителю, який працює в експериментальному закладі освіти, 

розроблено два робочих зошити учня 10 класу з зазначеного вище курсу: № 1 – 

на І семестр (розроблено 65 уроків), № 2 – на ІІ семестр (76 уроків). Вони були 

надруковані у фаховому виданні видавництва «Шкільний світ» (за 2018 рік у 

газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм» №№ 16,18,23,24 та опубліковані на 

порталі видавництва) 3, с.4-39, 4, с.12-43, 5, с.4-41, 6, с.4-33.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок напряму. 

Тож відповідно до програми проведення експерименту проходить поступове 

http://kolosok.org.ua/wp-login.php?action=register&formmod=1


23 
 

розроблення навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу 

«Природничі науки» на всіх рівнях. Робити беззаперечні висновки зарано. Тут 

варто згадати слова Міністра освіти і науки Лілії Гриневич: «У більшості країн 

із найкращими освітніми системами впроваджені інтегровані курси». Щодо 

вчителів, то такою вже є наша вдача – бути завжди у вихорі фахових змін. 

А на далі – справа підкаже, в якому напрямі рухатися. Головне, щоб було 

бажання здійснювати цей рух.  
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студентка медичного факультету №2 

Погоріла Ірина Олегівна 

к. п. н., доцент кафедри біології,  

Національний медичний університет  

імені О. О. Богомольця 

м. Київ, Україна 

           Навчання в медичному університеті потребує значних зусиль та 

характеризується досить високим навантаженням. В успішності студента, 

якісному та швидкому навчанні важливу роль відіграє протікання такого 

психофізіологічного процесу як увага. Саме увага – необхідна передумова 

точного та успішного виконання діяльності, швидкого орієнтування у матеріалі 

[3]. Відповідно до цього є актуальним дослідження таких її показників як 

стійкість та продуктивність. На І курсі навчання потребує особливої 

зосередженості та відбувається у новому незвичному режимі, тобто є стресом 

для організму студента. Важливим є дослідити дані показники саме в цей 

період навчання для розуміння особливостей та можливостей студентів ними 

самими, а також покращення протікання цих процесів та побудови адекватного 

графіку підготовки до занять для полегшення навчання та кращого засвоєння 

інформації. Тому що увага має властивості, які піддаються тренуванню [3]. 

           Метою роботи було встановити особливості протікання процесів уваги. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: оцінити рівень 

стійкості уваги, відслідкувати появу виснаження або адаптацію стійкості та 

продуктивності уваги під час виконання певної роботи. 

          Для дослідження була обрана дослідна група студентів 1 курсу медичних 

факультетів, які, згідно норм біоетики, дали добровільну згоду на анонімну 

обробку персональних даних.  
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          Для дослідження показників уваги було використано класичний варіант 

коректурної проби Бурдона. Коректурна проба використовується як методика 

оцінки темпу психомоторної діяльності, працездатності та стійкості до 

однотипної діяльності, що вимагає постійного зосередження уваги. Для 

унеможливлення дії різних факторів на результати, усі учасники проходили 

тестування одночасно в оптимальних умовах. Спочатку, час виконання 

становив 5 хвилин, але за результатами дослідження більшість справилася за 3 

хвилини, тому саме ці показники і враховувалися у дослідженні. Стимульним 

матеріалом було обрано бланк із цифрами, завданням було викреслення всіх 

«2» у бланку, ставлячи горизонтальну риску після кожної хвилини. 

            Проведене обчислення стійкості уваги серед досліджуваної групи 

студентів-медиків виявило тенденцію проблеми зі стійкістю уваги. Так, дуже 

високого та високого рівнів взагалі виявлено не було. Середній рівень склав 

81%, а низький 19%. Дуже низький рівень також відсутній у дослідної групи 

(рис. 1.1). 

                    

Рис 1.1 Рівень стійкості уваги 

Такі результати свідчать про дефіцит уваги дослідної групи студентів-медиків. 

           Також було проведено аналіз стійкості уваги на кожній хвилині для 

кожного студента окремо, для того, аби виявити індивідуальну можливість 

адаптації в ході роботи з покращенням стійкості уваги або відслідкувати процес 

виснаження уваги з пониженням її стійкості (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2 Стійкість уваги протягом трьох хвилин роботи 

           Щоб забезпечити гарантовану раніше анонімність, кожному учаснику 

дослідження було присвоєно відповідний номер. Відповідно з цими даними 

було виявлено 2 особи, що збільшили темп виконання роботи, 8 осіб, що 

залишилися приблизно на такому ж темпі виконання, у 8 осіб спостерігалася 

тенденція до виснаження, у 3 осіб  було присутнє сильне виснаження та у 5 осіб 

виявили мінливість темпу в ході тестування і швидкість проходження 

коректурної проби піднімалася та падала під час проведення дослідження (рис. 

1.3). Якщо рівень уваги не відрізнявся суттєво, вважалося, що у цього учасника 

дослідження рівень стійкості уваги не змінився, тобто залишився на такому ж 

темпі виконання. 

 

Рис. 1.3 Мінливість стійкості уваги протягом виконання коректурної проби 
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В літературних джерелах ми знаходимо дані про те, що стійкість уваги може 

виявляти показники виснаження, при яких темп роботи з коректурною пробою 

уповільнюється в ході тестування [с. 616, 2].   

           Дане дослідження показало, що при загальному аналізі показників уваги 

при вирахуванні середніх значень, серед групи досліджуваних студентів, дійсно 

відслідковується така тенденція (рис. 1.4). 

 

Рис 1.4.        Кількість проглянутих знаків 

Проте при аналізі кожного студента окремо бачимо, що така властивість 

притаманна лише  42%  студентів (рис. 1.3). 

            Оскільки показник продуктивності уваги по розрахунках повністю 

співпадає з показником стійкості уваги, можемо застосувати показники 

стійкості для аналізу продуктивності. Отже, продуктивність уваги у більшості 

студентів (81%)  знаходиться на середньому рівні, а 19%, тобто приблизно в 1/5 

досліджуваної групи, на низькому. Що, відповідно, негативно відображається 

на навчанні та виконанні самостійної роботи студентом. 

           Також було побудовано криву працездатності (рис. 1.5). Вона дещо 

відрізняється від кривої стійкості уваги і має чітку закономірність пониження в 

кінці роботи. Це свідчить про стан швидкого виснаження та неблагополуччя у 

психофізичному стані студента, а саме перенапруження від різних видів 

навантажень, соматичні захворювання, відсутність мотивації тощо. 
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Рис. 1.5 Кількість правильно проглянутих знаків 

              Отже, під час дослідження було встановлено закономірності 

виснаження продуктивності уваги у кожного студента-медика окремо, а також 

виявлено тенденцію дефіциту стійкості уваги та пониження працездатності при 

виконанні роботи, що може негативно відображатися на процесі навчання. 

Відповідно до аналізу стійкості уваги протягом трьох хвилин роботи, кожному 

учаснику дослідження було розроблено індивідуальні рекомендації щодо 

покращення своїх результатів. 
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У статті подано особливості розвитку мислення у дітей з вадами слуху 

на різних вікових етапах. 

Розвиток особистості залежить від того, наскільки умови навчання та 

виховання відповідають її можливостям. Втрата слуху у ранньому віці впливає 

на перебіг психічного розвитку дитини і призводить до виникнення низки 

вторинних відхилень. Насамперед, порушення слуху негативно позначається на 
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мовленнєвому розвитку дитини, що, відповідно, перешкоджає нормальному 

формуванню словесного мислення. 

Проблема розвитку мислення у глухих і слабочуючих дітей неодноразово 

привертала увагу дослідників. Теоретичний інтерес пояснюється тим, що ця 

галузь є класичною для вивчення значення мовлення в розвитку мислення. В 

результаті науковцями було виявлено, що наочне мислення у дітей з вадами 

слуху розвивається з суттєвими відхиленнями від норми, відстає або 

видозмінюється внаслідок відставання або недорозвитку мовлення. 

У вітчизняній сурдопсихології та сурдопедагогіці проведені фундамен-

тальні дослідження, спрямовані на вивчення розвитку різних аспектів психічної 

діяльності дітей (Б. Корсунська, Л. Носкова, Н. Морозова, О. Катаєва, А. Гольд-

берг, Л. Лебедєва, Т. Розанова, Ж. Шиф, Н. Яшкова та ін.). На їх підставі 

зроблено висновок, що розвиток мислення дітей з вадами слуху, підпорядкову-

ючись загальним закономірностям розвитку дитячого мислення, має свої 

специфічні особливості, які зумовлені, передусім, повільним і своєрідним 

розвитком мовлення, пов’язаним з порушенням слуху.[2] 

Успішна соціалізація дітей з порушеннями слуху, як доведено 

вітчизняною наукою і практикою, залежить від раннього виявлення порушень 

слухової функції, раннього слухопротезування та своєчасної та ефективної 

корекційної роботи, спрямованої на розвиток їхнього мовлення і мислення. 

Розвиток мислення у дитини починається з другого року життя. Воно повʼязане 

з оволодінням ходьбою, вдосконаленням рухів, розширенням кругозору і 

оволодінням мовою. Мислення в ранньому дитинстві прийнято називати 

наочно-дієвим. Приблизно у дворічному віці у дитини проявляється внутрішній 

план дій, але протягом усього раннього дитинства важливою основою і 

джерелом інтелектуального розвитку залишається предметна діяльність.  

У цей час у спільній з дорослими діяльності дитина засвоює способи дії з 

різноманітними предметами. Дії з предметами залежать від їх функціональних 

особливостей та умов їх використання. [1] 

Розвиток мислення глухих дітей відбувається в тому ж напрямку, що і 
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чуючих: розвиваються можливості практичного аналізу, порівняння, синтезу. 

Але більш складні процеси, які потребують високого рівня узагальнення і 

синтезування цілого, розвиваються більш повільно.  

У глухих дітей, які опановують словесне мовлення набагато пізніше, ніж 

чуючі, й на особливій сенсорній основі, саме в розвитку мислення спостерігга-

ється значно більше специфічних рис, чим у розвитку інших пізнавальних 

процесів.  

Психолого-педагогічне вивчення слабочуючих дітей вітчизняними 

сурдопедагогами дозволило виявити деякі загальні закономірності, що 

визначають особливості мислення у дітей з частковим порушенням слуху. 

Різний рівень мовленнєвого розвитку слабочуючих дітей (від окремих 

викривлених слів до розгорнутого мовлення з невеликими недоліками в 

лексико-граматичному плані) веде до значної неоднорідності розвитку їхнього 

мислення. Вторинні відхилення, обумовлені зниженням слуху, обумовлюють 

своєрідність сприйняття, пам’яті й усіх форм мислення. Це пов’язано з тим, що 

домовленнєве мислення інертне, позбавлене рухомості. Пізнавши предмет або 

явище певним чином, глуха дитина з великими труднощами відмовляється від 

своєї точки зору, якщо тільки зовнішні обставини не змушують її це зробити. 

Затримка формування предметної та ігрової діяльності, недостатній 

досвід використання різноманітних допоміжних предметів і знарядь, 

відсутність або недорозвиток мовлення і словесного спілкування відбиваються 

на розвитку наочного мислення в дітей з вадами слуху.  

Розвиток наочно-дійового мислення відбувається у дітей з вадами слуху з 

певними кількісними і якісними відмінностями від його становлення в чуючих 

дітей. Так, у віці трьох-чотирьох років дітям з вадами слуху властиві більш 

прості способи виконання завдань: дії із застосуванням сили, багаторазові 

спроби, коли увага фіксується переважно на меті, а не на засобах її досягнення. 

Ці способи спостерігаються і в чуючих дітей, але в них вони мають 

обміркований характер, не результативні засоби дій відкидаються, що свідчить 

про аналіз ситуації. В період від семи до десяти років у глухих дітей 
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спостерігається більш швидкий розвиток наглядно-образного мислення, ніж у 

чуючих. В той же час неповне усвідомлення принципу вирішення задач 

глухими викликає утруднення при переході на нове завдання, подібне за 

принципом побудови, але відмінне за наочним вираженням. [3]  

Отже, систематична робота по розумовому вихованню, тісно пов’язана з 

розвитком різних сторін і функцій мовлення, є важливою умовою розвитку 

наочних форм і словесного мислення, зменшення відставання в пізнавальній 

діяльності від їх чуючих однолітків. 
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Актуальність дослідження. В сучасному суспільстві достатньо 

актуальними залишаються питання збереження та відновлення здоров’я 

населення працездатного віку; формування стійкої ремісії – при наявності 

хронічних захворювань, зокрема уражень ОРА. Саме тому, наше дослідження 

присвячено розробці та впровадженню програм ФТ жінок 45-55 років, які 
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ґрунтуються на використанні сучасних інноваційних, здоровʼязбережувальних, 

фізіотерапевтичних та фітнес-технологій, до яких беззаперечно належить і 

система вправ Дж. Пілатесу, яка за останні десятиріччя набуває всебічної 

популярності серед осіб різних вікових груп та стану здровʼя. 

Постановка проблеми. Різним аспектам використання методики Пілатеса, 

як рекреаційно-оздоровчої технології присвячено наукові доробки Ю.І. Томіліної 

[12; 13] та її кандидатська дисертація [14]; дослідження С.В. Дмитрука та Л. Гулє 

[1]; Т.О. Манжеу та О.В. Погонцевої [5]; А. Наконечної [7] та інших. Але нажаль, 

незважаючи на достатньо широку практичну розповсюдженість системи 

Пілатесу, як сучасного методу відновлення та збереження здоровʼя людини в 

сучасному суспільстві, відзначається велика потреба в науково-методичному 

підґрунті використання цієї здоровʼязбережувальної фітнес-технології у осіб 

різного віку та різних патологічній, зокрема патологій ОРА. 

Методи дослідження: узагальнення даних науково-методичної 

літератури з означеної проблеми. 

Результати досліджень. І.Н. Стрєлкова, А.Н. Транквіллітаті, В.К. 

Хорошко та інших свідчать, що ЛФК назначають при захворюваннях і травмах 

ПНС з ціллю: надати загально оздоровчий та загально зміцнюючий вплив на 

організм хворого; покращити кровообіг та трофічні процеси у зоні пораження, 

сприяти усуненню або зниженню вегетативно-судинних та трофічних розладів і 

активізувати розсмоктування залишкових явищ запалення; протидіяти 

спайочним процесам між оболонками нерву та оточючими тканинами; укріпити 

паретичні м’язи та зв’язочний апарат, послабити м’язові контрактури і погану 

рухливість суглобів; розвивати/удосконалювати замісні рухи та їх координацію 

при втраті функції; боротися із супутніми порушеннями – викривленням та 

обмеженням рухливості хребта тощо. Г.І. Сиротинська [10; с. 21] стверджує, що 

традиційні програми ФР осіб з ішіасом, які передбачають використання засобів 

і методів, недостатньо сприяють відновленню чи компенсації рухових 

дисфункцій, збільшенню тривалості періоду ремісії та поліпшенню якості 

життя пацієнтів. При радикулітах необхідно розвивати у хворого рухливість у 
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поперековому відділі хребта. Для цього T. Jackson радить призначати вправи у 

нахилах і розгинанні, нахилах у сторону і поворотах тулуба (стоячи, сидячи, 

сидячи зверху, лежачи на спині), а а також вправи для суглобів нижніх кінцівок 

з поступово зростаючою амплітудою рухів. При ураженнях верхніх 

поперекових корінців рекомендовано дозовані сходження (теренкур) для 

розвитку м’язів-розгиначів нижніх кінцівок. Відмовитися від цих методів 

складно у силу їх великої ефективності, але дія їх на м’язовий корсет робить 

процедури небезпечними для стабільності сегмента. 

К.І. Сигриганський, А.А. Бірюков та А.М. Дзяк вважають, що у зв’язку з 

цим для профілактики остеохондрозу хребта, порушень постави та їх корекції, 

окрім вправ, які сприяють укріпленню «м’язового корсету», автори пропонують 

використовувати вправи на розтягування хребта, м’язів, нервових стволів – 

стретчинг (англ. stretch – розтягування). Їх вибір підтверджуються наступними 

експериментальними даними: а) дозоване розтягування різних відділів хребта, 

після великих фізичних навантажень знімає нервово-м’язову напругу, 

покращує сегментарну іннервацію і оберігає міжхребцеві диски і суглоби від 

мікротравм (за Г. Лувсаном); б) розтягування м’язів – ефективний спосіб 

розвитку м’язової сили; (за М.Ф. Іваницьким); в) розтягування сприяє зняттю 

м’язових болів, які обумовлені тонічним спазмом, що створює осередок ішемії 

в м’язовій тканин (розвиток м’язового болю можна попередити, 

використовуючи статичне напруження; за М. Керном); г) розтягування м’язів 

володіє як миттєвим, так і кумулятивних ефектом збільшення працездатності, 

являючись профілактикою захворювань і травм. 

В.Ф. Башкіров звертає увагу на те, що диференційоване використання 

методик ЛФК, масажу, сауни, психофізичного та гіпоксичного тренувань 

супроводжується покращенням центральної та мозкової геодинаміки, 

психофізичних показників і клінічного стану хворих з невротичними 

розладами. Також висвітлюється необхідність включення до програм ФТ 

теплових компонентів (лікування теплом та холодом). В.А. Базанова підкреслює 

важливу роль кріотерапії (грец. krios – холод, therapy – лікування) при лікуванні 
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остеохондрозу хребта (низькі температури для охолодження тканин, органів / 

всього організму, що сприяє зняттю болі, зменшенню запального набряку, 

підвищенню капілярного кровоточу, ліквідації м’язового спазму). Особливо 

високий ефект дає поєднання кріотерапії з фізичними вправами: місцева дія 

холодом (аплікації з льоду) на область болю тривалістю 3 хв. і ЛГ – 5 хв., які 

чергуються послідовно декілька разів. А.А. Бірюков, рекомендує застосовувати 

контрастні процедури в умовах бані-сауни, що є чудовою гімнастикою для судин і 

нервово-м’язової системи, а для профілактики загострень остеохондрозу, 

відновлення захисних сил і оздоровлення організму проводять закалювання 

водою, використовуючи в цих цілях обливання, обтирання, купання, ванни, душ. 

Використанню тренажерів (тренажерних засобів) у фізкультурній практиці 

були присвячені дослідження С.М. Бубновського, В.Н. Мошкова, В.К. Хорошко та 

інших. В оздоровчих цілях використання тренажерів дозволяє за рахунок суворого 

дозування і поступового збільшення навантаження збільшувати як динамічні 

характеристики м’язових груп, так і розвивати їх витривалість і фізичну 

працездатність. Сучасні погляди фізіологів, дозволяють розглядати тренажери як 

ефективний засіб лікувально-оздоровчого впливу на організм людини, зокрема на 

функціональний стан ОРА. 

На сучасному етапі лікування ішіасу, досить активно використовують 

альтернативні методи ФТ лікування ішіасу, а саме: О.Г. Гончаров та В.О. Тухар 

пропонують магнітолазеротерапію як альтернативні метод; Р. Ярмолюк 

застосовують мануальну терапію, дієтотерапію, Су-Джок терапію, гімнастику 

Цигун, рефлексотерапію та вправі на дошці Євмінова; С.М. Бубновський 

практикує сучасну кінезитерапію для корекції стану хребта та суглобів;          

В.В. Лобойко пропонує використання магнітно-імпульсної стимуляції;          

Ю.О. Ісаєв рекомендує як складову частину програм ФТ – голкорефлексотера-

пію (при акупунктурі підбір точок проводиться з урахуванням основного 

неврологічного синдрому та супутньої патології); А.О. Статінова наголошує, 

що не останне місце займає лікування медичними препаратами (імунокоригу-

юча терапія левамізолом та ендолюмбального введення преднізолону). 
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У процесі дослідження було вивчено, проаналізовано та узагальнено 

роботи фахівців щодо програмування занять за методом Пілатес, його принципи 

та засоби як один із методів фізичної терапії осіб з ішіасом. Як стверджує А.Ю. 

Казанцева [3; с. 103], у результаті розвитку методів та методик ФТ, які 

направлені на зменшення болі у спині, збільшення рухливості суглобів, функціо-

нального стану хребта, нормалізації маси тіла, досягнення внутрішнього спокою, 

можна виділити особливий напрям оздоровчо-реабілітаційного впливу із 

застосуванням вправ методу Пілатес. Досвід іноземного автора P. Latey [16] 

говорить про те, що на сучасному етапі багато фахівців прагнуть системати-

зувати дані стосовно ефективності Пілатесу як системи оздоровлення. Т.С. Лиси-

цька [4Ошибка! Источник ссылки не найден.; с. 15] наголошує на тому, що 

одним із засобів Пілатесу, який використовується під час занять – є заняття і без 

обладнання. Пілатес без обладнання називають «mate work» (робота на маті). 

Основними вправами Пілатесу на килимках є вправи на скручування, 

скручування хребта, розтягування ніг та витяжіння хребта. При вивченні і 

узагальненні літературних джерел можна зробити висновок, що всі вправи за 

методом розділяють на декілька груп: підвищення гнучкості, поліпшення 

постави, збільшення сили та тонусу мʼязів, зняття напруги тощо. Дослідження 

С.В. Савин та О.Н. Степанова свідчать, що Пілатес, сприяючи розвитку 

гнучкості, координації, також є дієвим засобом профілактики порушень постави 

та захворювань хребта і суглобів [9]. 

Одна із найбільших шкіл України (м. Київ), яка навчає фахівців даному 

методу, «Fitnes4you», розказує про різноманіття його засобів. Обрання засобів 

Пілатесу у системі ФТ залежить від низки факторів: є ці вправи основним 

засобом терапії чи додатковим, від завдань, які формулюються у поєднанні 

пацієнтів та інструкторів фізичної терапії та від низки зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Використовують велике (спеціальні тренажери) та мале обладнання 

(софт та фітболи, ізотонічні кільця, гумові амортизатори). Найбільш часто 

використовують наступні види тренажерів – реформери (Reformer), Каділак – 
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реформер-трапеція (Cadillac). Досить популятними також є стілець без спинки 

(Wunda Chair), коректор (Corrector), сходинки (Ladder Barrel) [15]. 

Дані науково-методичної літератури свідчать, що методика занять за 

системою Пілатес мають базуватися на відповідних принципах, які мають 

містити у собі систематичність, відповідність рівня навантаження рівню 

підготовленості осіб, поступовість збільшення навантаження, доступність для 

основної маси хворих, поступовість переходу до нових вправ, забезпечення 

індивідуального підходу, наявність постійного візуального контролю, забезпе-

чення високого емоційного фону, дотримання правил техніки безпеки. Особу 

увагу, на нашу думку, слід звернути увагу на принцип поступовості і 

систематичності, який полягає у поступовому збільшенні інтенсивності занять 

та фізичних навантажень при переході від програми для початківців до 

програми середнього та високого рівнів та принцип регулярності, в основі 

якого лежать закономірності, які визначають вплив повторних рухових дій на 

розвиток рухових якостей та оборотність розвитку здібностей в разі тривалої 

перерви між заняттями, а також принцип адекватності фізичних навантажень 

функціональним можливостям організму людини []. 

Дослідження А.Ю. Казанцєва свідчать, що Пілатес, сприяючи розвитку 

гнучкості, координації, також є дієвим засобом профілактики порушень 

постави та захворювань хребта і суглобів [3]. І.І. Маріонда та Л.М. Джуган, 

наголошують на тому, що «заняття Пілатесом є настільки безпечною системою, 

що не має вікових обмежень, і може застосовуватись після травм, зокрема 

травм хребта» [6; с. 36]. Автор вказує на високу ефективність застосувань 

системи Пілатес для зміцнення м’язів спини, живота і тазу у осіб, що дозволяє 

позиціонувати Пілатес як сучасний засіб фізичної терапії осіб з ішіасом. 

Відповідно до результатів дослідження, С.В. Сологубова [11; с. 145] пропонує 

проводити заняття за системою Пілатес для розвантаження хребта, паралельно 

вирішуючи завдання гнучкості та корекції постави. Причому, за свідченнями 

автора, з метою розвантаження хребта, усунення больових синдромів та 

розвитку гнучкості найчастіше застосовують Пілатес «mate work». 
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Проаналізувавши літературні джерела, нами виявлено, що всі напрацю-

вання за методикою Пілатес були викладені у сфері фітнесу. За основу 

експериментальної частини нашого наукового дослідження обрано методику 

Дж. Пілатеса, яку включили до програми ФТ осіб з ішіасом. Але при цьому не 

обґрунтовано ефективність даної методики як засобу ФТ; відсутній чітко 

сформований погляд на системність профілактичних заходів при ішіасі; 

теоретичного та практичного обґрунтування потребує питання дозування 

фізичних навантажень під час ФТ з використанням засобів системи Пілатес. 

Висновки. Отже, особливої уваги у системі дослідження захворювання 

потребують до себе жінки зрілого віку, зокрема жінки 45-55 років з 

захворюваннями ОРА. Враховуючи вікові зміни, малорухливий спосіб життя, 

нераціональне харчування і низку інших факторів, вони мають підвищений 

ризик до захворювання периферичної та ОРА, зокрема дегенеративними 

захворюваннями хребетно-рухового сегменту, що вражає первинно 

міжхребцевий диск, а вторинно – інші структури хребта, ОРА, ССС та НС. На 

підставі проведеного аналізу нами було розроблено програму ФТ із 

використанням інноваційних засобів, зокрема засобів системи Пілатесу. 

Література: 

1. Дмитрук С.В., Л. Гулє. Вплив системи Пілатеса на жінок зрілого віку // 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичного 

виховання і спорту на сучасному етапі і шляхи їх вирішення». Вісник Черн. нац. 

пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Чернігів: 2011. Вип.86. С. 176-180. 

2. Жигалова Л.В. Методика Пилатес и ваше здоровье: методическое 

пособие. М. : ООО «УИЦ «ВЕК», 2006. 24с. 

3. Казанцева А.Ю. Пилатес: авторская программа физических 

упражнений для будущих мам. Москва: «АСТ», 2008. 64 с. 

4. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Тренировка тела и ума (Mind and body) 

М.: Самиздат, 2003 25 с. 

5. Манжеу Т.О., Погонцева О.В. Про готовність фахівців з фізичної 

терапії до впровадження технологій «Body&Mind Fitness» // ХІХ Міжнародна 

науково-практична конференція. «Сучасні досягнення спортивної медицини 



40 
 

,фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2018». Одеса: 

ПОЛІГРАФ, 2018. С. 86-89. 

6. Маріонда І.І., Джуган Л.М. Застосування основних принципів Пілатесу 

у проведенні занять зі студентами спеціальних медичних груп. // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Київ, 2012. Вип. 31.            

С. 94-96. 

7. Наконечна А. Показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, 

які займаюсться за системою Дж. Пілатеса. // Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров’я у сучасгному суспільстві: зб.наук.праць. 2012. Вип. 3 (19).    

С. 233-236. 

8. Тревелл Дж.Г., Симоне Д.Г. Миофасциальные боли. М.: Медицина, 

1989. 658 с. 

9. Савин С.В., Степанова О.Н. Педагогическое проектирование занятий 

фитнесом с лицами зрелого возраста: монография. М. : УЦ Перспектива, 2015. 

251 с. 

10. Сиротинська Г.І. Остеохондроз шийного відділу хребтаі вегетативні 

розлади у людей різного віку:діагностика та лікування: автореф. дис. … канд. 

мед. наук. Київ, 2000. 21 с. 

11. Сологубова С.В. Вплив індивідуальних програм на фізичний стан 

жінок першого періоду зрілого віку. // Фізичне виховання та спорт у контексті 

державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи. Житомир. 2015. С. 100-104. 

12. Томіліна Ю.І. Технологія занять Пілатесом з жінками першого 

періоду зрілого віку // International scientific professional periodical journal «The 

Unity of Science». Vienna, Austria, 2016. С. 110-112. 

13. Томіліна Ю.І. Характеристика Пілатесу як напрям оздоровлення // 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені                

Т.Г. Шевченка. Сер.: педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. 2011.      

Вип.86. С. 251-255. 

14. Томіліна Ю.І. Програмування занять Пілатесом з жінками першого 

зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / 

Юлія Ігорівна Томіліна ; МОНУ, НУФВСУ. Київ, 2017. 24 с. 



41 
 

15. Школа методу Пілатес м. Київ. Реформер и другое студийное 

оборудование Пилатеса [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.fitness4you.ua/ru/articles/tree-3047/id-13393/reformer_i_drugoe_studiy-

noe_oborudovanie_pilatesa.html (дата звернення 10.09.2018). 

16. Latey P. The Pilates Method: history and philosophy. // J Bodywork Move 

Ther. 2001. Vol. 5. P. 275-282. 

____________________________________________________________________ 

УДК: 615.83:616.711-007.5-053.6                                               Педагогічні науки 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ФІТБОЛІВ 

ДЛЯ ДІТЕЙ 14-16 РОКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ ІІ СТУПЕНЯ 

В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Ю.В. Марциновська, О.В. Юденко 

магістрант кафедри фізичної реабілітації; 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри фізичної реабілітації 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова,  

м. Київ 

Актуальність дослідження. Сколіоз являє собою прогресуюче 

захворювання, що характеризується дугоподібним викривленням хребта у 

фронтальній площині й скручуванням хребців навколо вертикальної осі – торсія. 

Частота захворюваності на сколіоз у дітей не має тенденції до зниження і досягає 

15%. Важкі деформації хребта серед них виявляються у 0,5% обстежених 

підлітків. Сколіотична хвороба призводить до ранньої інвалідності та скорочення 

тривалості життя. У структурі інвалідності сколіозу переважають діти у віці 12-

17 років і особи молодого працездатного віку 18-39 років, переважно жіночої 

статі. Проблемі ФТ дітей із порушеннями постави та сколіотичною хворобою 

присвячено наукові доробки таких вчених як В.А. Улещенко, А.П. Шкляренко, 

Н.А. Потапова; А.М. Кононенко та Ю.В. Марциновської, у співавторстві з О.В. 

Погонцевою, N.J. Allington та інших. Нині розроблено програми ФТ, що 
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включають йогу, традиційну та мануальну терапії. Ряд програм ФТ включають 

щадний руховий режим, ЛГ, різні види масажу, фізіотерапію, чинники 

зовнішнього середовища. Такі фахівці як К.Б. Петров, О.А. Поликарпова, В.А. 

Епіфанов та інші підкреслюють необхідність комплексного використання 

ортопедичних заходів, ЛФК, масажу, фізіотерапії та гігієнічних заходів. 

Постановка проблеми. Сколіотична хвороба виникає в період росту 

хребта – це поліетіологічне захворювання. Первинні порушення відбуваються в 

міжхребцевих дисках, де в силу обмінних порушень сполучної тканини 

виникають дистрофічні процеси, що приводять до зсуву диска. Уражений диск 

зміщається в опуклу сторону, даючи початок біомеханічним порушенням. 

Подальший розвиток і прогресування сколіозу відбувається при активній участі 

нервово-м’язової системи, тому що зсув ядра змінює умови рівноваги. 

Паравертебральні м’язи, що здійснюють антигравітаційну функцію, роботу з 

утримання тіла у вертикальному положенні, діють у різних умовах на стороні 

опуклості й увігнутості хребта [14]. Викривлення хребта при II–III ступеня 

сколіозу не може не позначитися на становищі і функції органів і систем, 

розташованих в грудній клітці та черевній порожнині [3]. Різні порушення 

постави та деформації хребта негативно впливають і на психічну сферу дитини, 

знижуючи емоційний тонус, активність, пригнічують настрій, створюють 

відчуття фізичної неповноцінності [1; 6; 13]. Саме тому, не зважаючи на велику 

кількість досліджень присвячених проблемі сколіотичної хвороби у осіб різного 

віку та попередженню її виникнення / корекції стану ОРА при сколіозах, 

формування та використання програм ФТ з використанням як традиційних, такі 

і інноваційних засобів лишається актуальним, зокрема у дітей 14-16 років. 

Методи дослідження: розробити та обґрунтувати програму ФТ для 

підлітків 14-16 років із сколіотичною хворобою ІІ ступеня. 

Результати досліджень. На думку С.Н. Попова, коригуючі вправи 

передбачають максимальну мобілізацію хребта, на тлі якої проводиться 

корекція дуги викривлення за допомогою спеціальних противикривляючих 

(коригуючих) вправ [10]. А.П. Пешкова підтримує цю думку, наголошуючи на 
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тому, що при сколіозі II ступеня на тлі загальнозміцнюючих вправ потрібно 

застосовувати самокоррекцію, асиметричну корекцію, деторсійні вправи (за 

показаннями). Обовʼязкові дихальні вправи. 

В.М. Мухін в своїй роботі наголошує на тому, що лікування сколіотичної 

хвороби комплексне [9]. Автор стверджує, що лікування сколіозу зводиться до 

трьох основних методів: мобілізація хребта, корекція деформації і утримання 

корекції при цьому головним засобом ЛФК (ЛФК) є фізичні вправи, їх основою 

є м’язова діяльність, біологічна роль якої має надзвичайно велике значення у 

житті людини. Основною і найбільш дієвою ланкою в консервативному ліку-

ванні сколіозу як і раніше залишається ЛФК, з використанням як традиційних, 

так і інноваційних засобів [11; 16]. Засоби і форми ЛФК при сколіотичній 

хворобі ІІ ступеня. Для вирішення вищеописаних завдань на тлі загальнорозви-

ваючих вправ використовуються гімнастичні вправи для м’язів спини і живота, 

динамічного і статичного характеру переважно в положенні розвантаження 

хребетного стовпа. Це дозволяє не тільки збільшувати силову витривалість цих 

м’язів в найбільш вигідних умовах для формування м’язового корсета, но і 

закріпити максимальну корекцію, досягнуту в горизонтальному положенні. 

Важливе значення для створення фізіологічних передумов відновлення 

правильного положення тіла має тренування попереково-клубових м’язів, а 

також м’язів області, сідниці [6; 9; 17]. Як стверджує В.М. Мухін, що одним із 

найкращих коригуючих ефектів при сколіозах має лікувальне плавання. Під час 

плавання розвантажується хребет, в роботу включаються всі групи мʼязів тіла. 

Асиметрія мʼязової діяльності, яка наявна при сколіозі, зникає [9]. Застосову-

ють: симетричні вправи; асиметричні; деторсійні; вправи в балансуванні (з 

вантажем на голові); вправи в положенні розвантаження – лежачи і рачки; 

вправи з тим, що обтяжило (гантелі, еспандер); дихальні (статичні і динамічні); 

вправи з предметами (гімнастичні палиці, сходи, гімнастична лавка, обручі, 

булави, м’ячі); вправи перед дзеркалом (на поставу); спортивні і рухомі ігри, 

естафети; вправи, направлені на зміцнення м’язового корсета; вправи на 

координацію; вправи на рівновагу; що коригують вправи    [8; 13; 16]. Дихальні 
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вправи, використовувані на заняттях ЛГ [9]. Для емоційності занять і розвитку у 

хворих дітей колективізму, швидкості реакції, сміливості, орієнтування і 

координації на заняттях по лікувальній гімнастиці використовуються рухливі 

ігри. Окрім рухомих ігор на заняттях ЛФК широко використовується елементи 

баскетболу, волейболу, гандболу [10]. 

В.А. Улещенко та співавтори вважають, що лікування сколіозів ІІ ступеня 

проводять спеціалісти у кабінетах ЛФК, лікарсько-фізкультурних диспансерах, 

а при прогресуванні захворювання дітей слід направляти до спеціалізованих 

шкіл-інтернатів [17]. 

М. Вейсс та А. Зембатий рекомендують наступні традиційні складові 

програми ФТ при сколіотичній хворобі ІІ ступення: 1) підводний душ-масаж (у 

ванні) по обох сторонах хребта, тривалість процедури 15 хв., щодня / через 

день, на курс лікування 20-30 процедур; 2) плавання в басейні;                            

3) електростимуляцію ослаблених м’язів спини (зовнішньою косою, 

квадратною і довгою) на стороні випинання хребта тетанізірующим струмом, 

тривалість процедури 15-20 хв., щодня (ефективність лікування підвищується 

при одночасному поєднанні з індуктотермієй), на курс – 15-20 процедур, 

проводять 2-3 курси; 4) кальций-фосфор-електрофорез (індуктофорез малим 

диском) на область дуги хребта, тривалість процедури 15 хв., через день, на 

курс лікування 15 процедур; 5) парафіно-озокеритові аплікації на область дуги 

хребта (t = 48-55⁰С), тривалість процедури 20 хв., щодня / через день в 

поєднанні з електрофорезом або електростимуляцією м’язів, на курс лікування 

15-20 процедур, призначають в прохолодні місяці року; 6) УФО загальне по 

основній схемі, через день, на курс – 15 процедур (осінньо-зимовий час);           

7) хвойні / прісні ванни (t = 36–37
0
С), тривалість процедури 10-15 хвилин. Через 

день. На курс лікування 12-15 ванн, поєднують з душем [15]. 

Дуже велике значення в поліпшенні функціонального стану і відновних 

процесів у дітей з початковими ступенями сколіотичної хвороби грають вправи 

з використанням фітбола і бодібара. Вони виконуються з положення, стоячи, 

сидячи і лежачи. Сьогодні футбол-аеробіка є однією з популярних напрямів у 
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фітнесі. Він не має протипоказань і відмінно формує поставу й зміцнює м’язи 

хребта, розвиває координацію [4]. 

Різновиди фітболів, які використовуються в сучасних програмах ФТ для 

осіб різного віку: 1) звичайний м’яч: Ø від 45 до 95 см; рів, з його допомогою 

виконуються вправи для всіх вікових груп, навіть найменший витримає вагу 

мінімум 150 кг; 2) масажні фітболи: великі й досить маленькі, вони більш м’які 

й з маленькими масажними горбочками, які покращують тонус м’язів та 

кровообіг; 3) гімнастична куля з ріжками: кулі зі спеціальними ручками 

призначена для тих, кому для занять потрібно зберігати рівновагу – дітям, 

вагітним; 4) хоппер бол (фітбол з ручкою LiveUp Hopping Ball, 45 см розвиває 

координацію дітей, прибирає проблеми з поставою, покращує координацію). 

На відміну від загальноприйнятих методик, фізична терапія на фітболах, 

дозволяє створити найоптимальніші умови для правильного становища мʼязів, і 

навіть підвищення рівноваги і рухової координації [4]. 

Фітбол-аероюіка, як сучасна форма коригуючої гімнастики, має перевагу 

перед традиційними методиками, оскільки дозволяє вирішувати оздоровчі, 

лікувальні, виховні та освітні завдання: а) знайомить дітей з різними видами 

фитболов; б) вчить правильно сидіти на фітболі; в) вчить погойдуватися і 

підстрибувати на фітболі; г) вчить виконувати вправи з різних В.П.: сидячи на 

фітбол, лежачи на фітбол на спині, лежачи на фітбол на грудях; лежачи на спині 

на підлозі, ноги на фітбол і т.д.; д) вчить виконувати вправи, які зміцнюють 

м’язи, що формують і підтримують правильну поставу; є) формує та закріплює 

навик правильної постави; ж) тренує здатність утримувати рівновагу, розвивати 

дрібну моторику, проприоцептивную чутливість; з) вчить виконувати вправи в 

парі з однолітками, танцювальні вправи з використанням футболів; і) підтримує 

інтерес до вправ і ігор з фитболами, вчить дітей оцінювати свої рухи і помилки 

інших; к) спонукає дітей до прояву самостійності, творчості, ініціативи, 

активності, формує звичку до ЗСЖ. 

Для вирішення цих завдань фізичний терапевт, який проводить заняття 

фітбол-гімнастикою, повинен виконувати наступні рекомендації: 1) підбирати 
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фітбол кожній дитині по зростанню так, щоб забезпечити при посадці кут в 90% 

між тулубом і стегном, стегном і гомілкою, гомілкою і стопою. Для більшої 

стійкості ноги в опорі стопами на підлозі розташовані на ширині плечей;           

2) Простежити, щоб на дітях був зручний одяг, який не заважає рухам;               

3) Фізичне навантаження за часом повинна відповідати віку займаються;           

4) Стежити за технікою виконання вправ; 5) При виконанні вправ фітбол не 

повинен рухатися, за винятком вправ, повʼязаних з його прокатування і 

переміщенням; 6) Жодна вправа не повинна заподіяти дітям болю та викликати 

дискомфот; 7) На кожному занятті прагнути до створення позитивного 

емоційного фону, бадьорого, радісного настрою (ефективний засобів для цього 

– музичний супровід); 8) Використовувати пружні властивості фітболу як опору 

для розвитку сили; маса фітболу дозволяє застосовувати його для обтяження;   

9) Вправи на силу повинні чергуватися із вправами на розтягування і на 

розслаблення; 10) Кожна вправа повторювати спочатку 3-4 рази, поступово 

збільшуючи до 6-7 разів (виконувати послідовно, з чергуванням навантаження 

на різні групи м’язів з різних вихідних положень) [18]. 

Запропонована авторська програма ФТ включала: ЛФК (ЛГ), лікувальний 

масаж, фізіотерапію та фітбол-аеробіку. Весь курс ЛГ триває 10 місяців 

(навчальний рік) і при необхідності може бути продовжений після літніх 

канікул. Він звичайно складається з трьох періодів - підготовчого (2-3 місяці), 

основного (6-7 місяців) і завершального (1-1,5 місяців). 

У процесі експериментального дослідження ми передбачали, що 

овикористання фітбол-аеробіки дозволить не лише стабілізувати та 

скоректувати порушення, але йрозвинути фізичні якості підлітків 14–16 років. 

У КГ корекційні заходи передбачали звичайну ЛГ із класичним комплек-

сом фізичних вправ, лікувальний масаж, фізкультурні паузи в середині кожного 

загальнорозвиваючого предмета та фізіотерапію. ЛГ проводили 5 рази на тиж-

день по 45 хв.; масаж – 15-20 хв. (1,5-2 масажні одиниці), курс масажу – 20-25 

процедур. Фізіотерапевтичний засіб – електростимуляція на хребетний стовп. 

Зробивши аналіз програм ФТ при сколіотичній хворобі ІІ ступення, ми 
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вирішили доповнити класичну схему ФТ новим таі ефективним методом, як 

фітбол-аеробіка з використанням різновиду фітбрла – хоппер-бол. Спеціальний 

комплекс вправ на фітболах різного діаметра та конфігурації допомагає розши-

рити можливості на організм дитини. При цьому в основній частині заняття 

доцільно використовувати 5 хв. для виконання спеціальних коригуючих вправ 

індивідуально, а в заключній частині заняття доцільно включити ігри та вправи 

на відновлення дихання і розслаблення. ЕГ займалася за запропонованою нами 

програмою ФР. Кількість та тривалість занять з ЛФК, процедур з масажу були 

ідентичними з контрольною групою. Визначальною рисою програми є комплекс-

не застосування ЛГ, лікувального масажу, електростимуляції на хребетний стовп; 

виконання фізичних вправ з фітболом, які проводилися під музичний супровід. 

На І етапі додатково проводили дихальну гімнастикуту. У комплексах ЛГ 

застосовували рухливі ігри, які позитивно впливають не тільки на розвиток 

фізичних якостей, але й на стан психоемоційної сфери підлітків, сприяють роз-

витку уваги, мислення й комунікативності, знижують агресивність. Тривалість 

комплексу ЛГ – 45 хв., кожного дня. Головна мета І етапу ФТ – виховання та 

вироблення навику правильної постави, зміцнення м’язової системи, зв’язково-

суглобного апарату, підвищення рухової активності дітей та підготовка до вико-

нання вправ з фітбол-аеробіки. Масаж проводився 15-20 хв. через день. Мета 

масажу – розслабити напружені м’язи і зміцнити ослаблені. ІІ етап включав ЛГ, 

яка ускладнювалася вправами на рівновагу, а масаж доповнювався витяжінням. 

Більшість часу на заняттях ЛФК присвячувалася виконанню фітбол-аеробіки. 

Тривалість процедур з лікувального масажу збільшувалась до 30-40 хв. – до сере-

дини курсу. На цьому етапі процес ФТ поєднували з сеансами електростимуляції. 

Проведено 2 курси електростимуляції: І курс – 10 процедур по 15хв. через день; ІІ 

курс – 15 процедур по 15 хв. через день. Між ними обов’язкова перерва в 90 днів. 

Для проведення електростимуляції м’язів спини для лікування ми використо-

вували апарат «Стимул-1». На завершаьному етапі програма ФТ ускладнювалася 

за рахунок збільшення дозування фізичних вправ і вправ з фітбол-аеробіки. 

Висновки. Отже, нами було розроблено та впроваджено на базі 
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сучасного загальноосвітнього навчального закладу м. Києва програму фізичної 

терапії дітей 14-16 років, яка має інноваційний складовий компонент – фітбол-

аеробіку (в нашій програмі використовувалися вправи з хоппер-бололом); 

доведено та обґрунтовано ефективність використання фітбол-аеробіки з метою 

корекції стану ОРА дітей зі сколіозом ІІ ступеню. 
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Анотація: У статті розглянуто питання формування іншомовної 

комунікативної компетентності учня початкової школи за допомогою рольових 

ігор. Обґрунтовано важливість застосування ігор такого типу на уроках 

англійської мови.  

Ключові слова: комунікативна компетентність, рольова гра, учень 

початкових класів, урок англійської мови. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности ученика начальных классов с помощью 

ролевых игр. Обоснована важность применения игр такого типа на уроках 

английского языка.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, ролевая игра, 

ученик начальных классов, урок английского языка. 

Annotation: The article deals with the issues of formation of the foreign 

language communicative competence of the pupil of elementary school with the help 

of role-playing games. The importance of using games of this type in English lessons 

is substantiated. 

Key words: communicative competence, role-playing game, elementary 

school student, English language lesson. 

В наш час формування комунікативної компетентності учня початкових 

класів є одним з найважливіших завдань в умовах сучасної школи. Теперішні 

діти вже змалечку володіють навичками роботи з технікою, добре інформовані, 

їх важко зацікавити та утримувати увагу. Тому вчитель англійської мови в 

початкових класах має відповідати сучасним вимогам, підбирати актуальні та 

якісні методичні шляхи подання освітнього матеріалу. 

У методиці викладання англійської мови в даний час все гостріше постає 

питання активності учнів в освітньому процесі, в різних видах освітньої 

діяльності під час уроку і в позаурочний час. Багато відомих психологів, що 

займаються дослідженнями дитячої психології, такі як, А. В. Запорожець, 

А. Н. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, вважають гру провідною діяльністю дітей 

молодшого шкільного віку. Використання ігрових моментів на уроці - дуже 
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ефективний метод навчання, що дає можливість підвищити мотивацію, знизити 

стомлюваність і в тей же час пришвидшує темп ведення уроку. Існує величезна 

кількість найрізноманітніших ігор різних категорій і різновидів: усних і 

письмових, граматичних і орфографічних, лексичних і фонетичних, ігри на 

спільну мовну діяльність і комунікативну взаємодію, ділові ігри, індивідуальні 

та командні, спокійні і рухливі. [3, с. 34].   

В даній статті, ми зосередимо увагу саме на рольовій грі. Можна 

сказати, що одним з ефективних методів викладання англійської мови є рольова 

гра. Рольова гра – метод, що відноситься до групи активних засобів навчання 

практичному володінню іноземною мовою [1, c. 203]. Дає можливість учню 

проявити себе та використати свій власний досвід відповідно до заданої 

ситуації. У структурі рольової гри виділяють наступні компоненти:  

 Ролі (текст чи інформація відповідно до ситуації, яку вивчають 

напам’ять, читають або імпровізують); 

 Ситуація виступає як спосіб організації та реалізації гри. Ґрунтується 

на певній темі та лексичному матеріалі;  

 Рольові дії, які виконують учні програючи свою роль за допомогою  

правильно побудованих висловлювань та за відповідними етикетними нормами. 

Рольова гра – простий і природній спосіб пізнання людиною 

навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, 

уміннями та навичками. Основна мета використання рольових ігор на уроці – 

навчання вмінню спілкуватися. Особливостями рольової гри є те, що вона 

базується на спілкуванні, передачі життєвого досвіду, одержанні нових знань, 

навчає вмінню правильно оцінювати вчинки та розвиває комунікативні навички 

людини, її сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви і виникнення емоцій. Ця 

гра допомагає школярам допомагає розуміти види поведінки, манер 

спілкування. В результаті цього учень може поставити себе на місце будь-кого і 

зрозуміти своє ставлення. Також рольові ігри дають можливість обрати 

професію, адже при програванні будь-якої професії залишаються враження, які 

будуть впливати на вибір дитини.  
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Ф. Дубін і Е. Ольштайн, пропонують застосовувати рольові ігри спираю-

чись на порівняння двох мов – рідної та іноземної. Ефективність такого підходу 

вони пояснюють тим, що дитині дуже важко уявити себе представником іншої 

культури, розмовляючи іноземною мовою. Набагато простіше учневі бути тим, 

ким він є саме в цей момент, тобто дитина розуміє ситуацію і те, що від нього 

вимагається, і тільки потім бере участь в грі на іноземній мові. Автори 

вважають, що даний прийом підвищує мотивацію до спілкування іноземною 

мовою, так як можливість спочатку «висловитися» на рідній мові знімає страх і 

напругу [2, c . 145].  

Ідея використання рольової гри полягає в тому, щоб дати можливість 

учням активізувати практику монологічного та діалогічного мовлення в 

спілкуванні з оточуючими, взявши на себе ролі за сценарієм. У рольових іграх, 

сценках і невеличких спектаклях обіграють повсякденні ситуації, що 

потребують застосування мовних навичок. Таким чином, рольові ігри 

відповідають сучасним вимогам Державного стандарту початкової освіти, 

стимулюють мовленнєву діяльність учнів та створюють сприятливі умови для 

спілкування. 

У висновку хотілось би відзначити, що рольова гра проводиться на 

принципах групової роботи, практичності та користі, максимальної зайнятості 

кожного школяра та необмеженої творчості учасника гри. У процесі проведен-

ня даного виду роботи в учнів розвивається логічне мислення, формується здат-

ність до пошуку відповідей на поставлені запитання, вміння спілкуватись один 

з одним та розвиваються практичні вміння в спілкуванні іноземною мовою. 

Отже, рольова гра є одним з найбільш ефективним методом освоєння 

іншомовної комунікативної компетентності на уроках англійської мови. Адже, 

це навчання в дії, яке мотивує молодших школярів своєю непередбачуваністю в 

завершенні певної вправи. Емоційне супроводження, яке виникає під час даної 

діяльності, тільки закріплює отримані знання, уміння та навички.  
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Мілєва Н.В., Смоковська Є.І., Гулак А.П.,     

   викладачі  

Відокремлений структурний підрозділ 

                         «Ногайський коледж Таврійського державного  

       агротехнологічного університету» 

м. Приморськ, Україна 

Система освіти України орієнтована на інтеграцію в європейський 

освітній  простір, що вимагає впровадження нових технологій професійної 

підготовки кадрів. Законами України «Про освіту», «Національною 

Доктриною розвитку освіти» пріоритетами державної політики зазначено 

розробку та здійснення освітніх інновацій, які якісно змінюють мету, зміст, 

структуру, форми, методи, засоби, технології та сприяють підготовці 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних кадрів з високим рівнем 

професійних знань, умінь, навичок, здатних до сприйняття та використання на 

практиці нових наукових ідей,  інформативних та комунікативних технологій, 

методів сучасного виробництва. У наш час існує більше 250 освітніх 

технологій, які передбачають використання сукупності наукових прийомів, 

методів, що дозволяють викладачу застосовувати свої знання й вміння для 
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організації цілеспрямованої, творчої,  захоплюючої роботи студентів[1, с.12]. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що основою формування про-

фесійних умінь є діяльність. Ми вважаємо, що формування професійних умінь 

майбутніх фахівців у галузі сільського господарства  має враховувати сучасні тен-

денції розвитку освіти, сільського господарства, науки, виробництва як України, 

так і світового простору загалом.  Тому основними принципами процесу  форму-

вання професійних умінь студентів спеціальності «Агрономія»  нами визначено: 

– цілеспрямованість та особистісна орієнтованість процесу формування 

професійних умінь студентів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– інтеграція та комплексний підхід до формування професійних умінь; 

– цілісність (структурна й змістовна) процесу формування професійних 

умінь студентів;   

– систематичність і послідовність розвитку професійних умінь студентів; 

– зв'язок із майбутньою професійною  діяльністю, наукою, виробництвом; 

– принцип свідомості й творчої активності студентів, прагнення до 

професійного самовдосконалення, саморозвитку; 

– гармонійне поєднання індивідуального й колективного в процесі 

формування професійних умінь. 

Враховуючи  структуру професійної діяльності майбутніх фахівців у 

галузі сільського господарства, ми виділяємо наступні компоненти процесу 

формування професійних умінь:  

– цільовий компонент, який включає як загальну мету – формування 

високого рівня розвитку професійних умінь майбутніх фахівців, так і цілі 

кожного з виділених компонентів та проміжні цілі, що встановлюються на 

кожному з етапів формування певних професійних умінь; 

– мотиваційний компонент, сутність якого полягає у формуванні 

пізнавального інтересу, що  сприяв би ефективному оволодінню професійними 

вміннями, необхідними для діяльності за фахом; 

– змістовий компонент, що відображає вимоги до майбутніх фахівців у 

галузі сільського господарства ( призначення спеціаліста, перелік посад, на 
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яких він може бути задіяний; вимоги до якостей його особистості;  зміст 

загальної та професійної підготовки; знання й уміння, якими він має оволодіти) 

та забезпечує високий рівень продуктивності діяльності за фахом;  

– операційно-процесуальний компонент, реалізація якого передбачає 

визначення етапів формування вмінь, необхідних для  діяльності за фахом, 

визначення ефективних видів  навчальних завдань, що моделюють фахову 

діяльність; 

– оцінно-результативний компонент, що передбачає прогнозування 

результату процесу формування професійних умінь, його оцінку та аналіз 

відповідності бажаному з метою корекції операційно-процесуального, 

змістового й цільового компонентів. 

Відповідно до загальних і проміжних цілей ми виділяємо наступні етапи 

формування професійних умінь студентів у процесі фахової підготовки: 

– початковий – відбувається усвідомлення студентами мети професійної 

діяльності та пошук способів виконання певних завдань методом спроб і 

помилок; 

– теоретико-мотиваційний – усвідомлюється важливість професійних 

умінь для продуктивної діяльності за фахом; визначаються  основні  якості й 

властивості фахівця, необхідні в професійній діяльності; відбувається 

ознайомлення з теоретичними основами майбутньої професійної діяльності, 

типовими завданнями та методами їх розв'язання; 

– третій етап – студенти  агрономічних спеціальностей оволодівають 

первинними професійними вміннями, необхідними для майбутньої діяльності 

за фахом; 

– практично-творчий етап – набуті знання та вміння застосовуються в 

умовах, наближених до реальних, тобто формуються  власне професійні уміння 

(особливу увагу ми  приділяємо організації таких ситуацій виробничого 

характеру, змістом яких є професійна діяльність фахівця в галузі сільського 

господарства, широко застосовується проектна технологія, інформаційна, 

проводяться ділові ігри); 
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– етап професійної майстерності – передбачається  перехід професійних 

вмінь на високий рівень професійної майстерності шляхом творчого 

використання знань, умінь і навичок в умовах реальних виробничих ситуацій 

або максимально наближених до них  (реалізується під час проведення 

навчальних, технологічних, переддипломних практик та в подальшій 

професійній  діяльності вже після закінчення навчального закладу). 

Процес розвитку умінь і навичок протягом усіх етапів практичної 

підготовки, починається з  формування у студентів початкових дій. Формуючи 

навички, на нашу думку, потрібно враховувати фактори й умови їх успішного 

засвоєння – об’єктивні (стан обладнання, умови роботи) та суб’єктивні 

(фізіологічні – стан здоров’я,  втома; психологічні – ставлення до діяльності, 

впевненість у своїх силах, настрій, динаміка навику). Цей процес відбувається 

таким чином [2, с.45]: 
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У загальному вигляді можна визначити такі послідовні етапи практичної 

підготовки: 

первинних навичок (зі спеціальних дисциплін); 

– ознайомлення студентів зі 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних 

умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, робітничих 

професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності; 

– ознайомлення студентів-

практикантів з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва 

безпосередньо на підприємствах, в організаціях та установах; відпрацювання 

вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності; закріплення знань, 

отриманих під час вивчення певного циклу теоретичних дисциплін і набуття 

первинного практичного досвіду.  

Усі навчальні та виробничі практики студентів проводяться в навчально-

дослідному господарстві коледжу  та в базових господарствах.  

 Навчальна практика включає:  практику з окремих начальних дисциплін, 

практичне навчання студентів робітничих професій; оволодіння первинними 

уміннями й навичками зі спеціальності. 

Практика має велике значення для підготовки та формування фахівця й 

дає змогу: оволодіти вміннями та навичками прийняття рішень та пошуку 

інноваційних шляхів виваженої раціональності у майбутній професійній 

діяльності;  виявити уміння та навички організаторської, управлінської 

діяльності щодо забезпечення трудової та технологічної дисципліни, створення 

безпечних умов праці; приймати професійні рішення з урахуванням їхніх 

соціально-економічних та психологічних наслідків; розвивати креативне 

мислення; формувати працьовитість, відповідальність. Під час навчальних 
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практик ми використовуємо такі творчо-розвивальні технології, як: технологія 

особистісного відкриття знань, умінь і навичок; технологія навчального 

дослідження; технологія «мозкового штурму»; проектна технологія [3, с.23].             

 Незалежно від типу й форм навчальної діяльності, свою роботу ми   

спрямовуємо на стимулювання самостійної діяльності студентів щодо 

оволодіння додатковими знаннями, а також умінням використовувати наявні 

теоретичні й практичні знання в нових умовах. 

Цілком очевидно, що на рівні однієї окремо взятої дисципліни важко 

будувати роботу з розвитку пізнавальних процесів, якостей особистості, що 

зумовлюють розвиток здібностей, формують кругозір, інтерес до дисципліни. 

Так, навчання має бути інтегративним. Чергування матеріалу з різних галузей 

знань сприяє формуванню гнучкості й нестандартності мислення, що необхідно 

для розв’язання поставлених завдань[3, с.78]. 

Для досягнення позитивних результатів під час організації самостійної 

роботи ми намагаємось методично правильно її організувати, підібрати 

різнорівневий та диференційований матеріал, враховуючи рівень розумової 

діяльності студентів. 

Так, вміння самостійно здобувати знання формується під час роботи з 

навчальною, додатковою літературою та комп’ютером, професійні вміння і 

навички – під час практичних робіт, виконання завдань у нестандартних 

умовах, вирішення задач, які вимагають комплексного застосування знань. 

Форма організації роботи може бути групова, індивідуальна, парна; пізнавальна 

діяльність – частково-пошукового або пошукового характеру. Основними  

видами  роботи студентів у групі є: постановка цілей;  планування своєї роботи; 

обговорення проблем; розподіл роботи всередині груп; контроль, аналіз і 

оцінювання своєї діяльності; рефлексія (що зроблено, як працювали, які 

завдання на майбутнє). Способи обговорення в групі можуть бути різними, але, 

на нашу думку, найбільш ефективним є висловлення кожним членом групи 

своїх думок за «годинниковою стрілкою», не перериваючи одне одного. 
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Протягом своєї педагогічної діяльності ми досить часто зустрічаємось зі 

студентами з заниженою самооцінкою. Щоб подолати цю проблему, 

намагаємось бути демократичними, доручаємо  кожному виконання певних 

обов’язків, демонструємо однакові вимоги до всіх, не виявляючи до когось 

особливої прихильності чи антипатії, привертаємо  увагу  до позитивних 

результатів роботи кожного, дозволяємо їм учитися на власних помилках, 

уникаємо  моралізаторства, заохочуємо  взаємопідтримку в групі. 

Новітні засоби навчання і, насамперед, комп'ютерна техніка, Інтернет та 

різноманітні інформаційні технології, надзвичайно підвищують  пізнавальні 

можливості практичного навчання студентів, ступінь наочності й забезпечують 

безперервний самоконтроль засвоєння знань та умінь, формування необхідних 

професійних компетенцій, дають можливість втілювати в практику 

індивідуалізацію професійного навчання. Якщо раніше  "викладали знання" та 

формували уміння в студентів, то сьогодні  основне завдання викладачів 

полягає в організації, забезпеченні необхідних умов та засобів практичної 

роботи студентів, у процесі якої вони самостійно здобувають необхідні знання 

та вміння.    

Сучасні підходи у формуванні професійних умінь і навичок під час 

організації та проведення навчальних практик сприятимуть підготовці 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних кадрів з високим рівнем 

професійних знань, умінь і навичок, здатних до сприйняття та використання на 

практиці нових наукових ідей,  інформативних та комунікативних технологій.    
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Nowadays postgraduate education and getting master’s degree is becoming 

more and more popular in Ukraine. Many people pursue a higher level of education 

or getting the second education in the sphere of business, law, marketing, finance, 

etc. Having good foreign language skills is also of great importance, as it increases 

the competitiveness of graduates in the labor market and contributes to their career 

development.  

Teaching adults has its peculiarities, which a lecturer should know and take 

into account. Adult students have some reserves and barriers to getting new 

knowledge. Reserves help to master training materials more effectively. First of all, 

an adult person is aware of himself to be an independent personality, having his own 

personal and social experience. This experience includes learning of foreign 

languages at school and at a higher educational establishment. An adult student is 

more likely to be highly motivated to mastering a foreign language, as getting the 
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second education or improving his education is his own choice, directed at practical 

application. Adults are more hardworking and persistent in studying. They mostly 

know what they need and why they have decided to continue studying [1, c.7]. 

However, while teaching adult groups, it’s necessary to understand that this 

age group faces some problems or barriers in the process of study. First of all, they 

are psychological barriers. Such barriers include the negative prior experience of 

mastering a foreign language and the increased demand and expectations to the terms, 

content and the results of their study. It should be also mentioned that adults are 

rather vulnerable to their failures in study. Their psychological barrier is fear to fail, 

to be worse than others, to make mistakes, not to understand or be misunderstood. 

Adult students feel themselves to be specialists in some sphere, and while studying a 

foreign language they should change their status, that can be rather painful [2, c.114]. 

The lecturer should create comfortable psychological environment in the adult 

students’ group, as the feeling of anxiety, fear and stress suppresses any interest and 

motivation to study. A lecturer working with an adult students’ group should take 

into account that, that adults make greater demands to the content and final results of 

study, assess the lecturer’s work and proficiency more critically. 

The problems of teaching ESP to adult students is also of great importance. 

When teaching ESP to the first and second year students lecturers understand that 

they get the students acquainted with their profession through English texts and 

training materials. That’s why they face two types of problems: linguistic and 

extralinquistic ones. Taking into account all these issues, the lecturers select training 

materials which do not require profound professional knowledge and skills, materials 

that are easily understood by the students and non-specialists. Simple content brings 

linguistic difficulties, as such materials contain diverse grammar structures, 

synonyms, and other peculiarities which are not typical for scientific style.  

The peculiarity of teaching ESP to adult students is that the students are the 

specialists, having profound knowledge and even working experience in their 

profession. In order to understand the information being read, a specialist needs to 

recognize just two or three words in a sentence to understand what it is about. And 
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understanding of several sentences in a text will be enough to understand its main 

idea. If a student is not a specialist and does not know anything about a certain trade, 

then he will understand the content of a sentence through its form. But if a specialist 

reads some information, connected with his profession, he perceives and recognizes 

the form as a means of transferring some thoughts, which are clear to him. That’s 

why there’s a paradox, that some specialists can understand professionally oriented 

texts without any foreign language skills. It’s necessary just to mention that it is 

common only for exact sciences, but does not concern social or humanitarian 

sciences.  

Selection of training aids is very important in this case. It’s better to use 

authentic materials, without any changes and simplifications. The ESP lecturers are 

not specialists in the trades of their students, so sometimes they can’t assess the 

importance of the information in the text properly, that’s why it’s better to provide 

the students with the authentic materials for reading and discussing.  

Taking into account all the above mentioned issues, we’ve come to conclusion, 

that it’s more efficient to teach ESP to adult students, than the first or second year 

students, as their knowledge and work experience will help them in mastering the 

foreign language terminology and the process of mastering ESP will not require so 

much efforts and time. It’s better to teach ESP is small groups, the informal 

environment of which will contribute to students’ good results. Teaching ESP to 

adults also requires great efforts and skills of lecturers as in training materials 

selection, so in organizing students’ work in the classroom, their out-of-class 

activities and even research work.  
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Музичне виховання є одним із найважливіших завдань всебічного 

розвитку дитини, ефективним засобом розвитку здібностей дітей. Музичне 

сприйняття – складний, чуттєвий процес, наповнений внутрішніми переживан-

нями, який потребує уваги, мислення, пам’яті. На сучасному етапі головне 

завдання музичного виховання дошкільників – повернення до початків з самого 

раннього дитинства, коли все ще тільки закладається. Головне для музичного 

керівника не тільки виконувати виховне завдання, а й розвивати творчі 

здібності дитини. Дітей треба навчати розуміти особливості музики, а особливо 

виділяти та розуміти засоби музичної виразності ( темп, гармонію, ритм і т.д.), 

розрізняти характер твору, жанри. А цьому може вплинути використання 

музично-дидактичних ігор на заняттях.  
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Методологічні та теоретичні підходи до проблеми розвитку здібностей 

розроблені вченими та педагогами (Б. Г. Ананьєв, З. К. Власенко, Д. Гілдорф-

ман, І. П. Дмитренко, Е. П. Лісовська, В. Лоундман, Г. Д. Чистякова та інші).  

У віці від трьох до семи років дитина у грі починає вже відражати 

діяльності дорослих, а іграшки служать дитині символами, допомагають 

розвивати сюжетну гру, дають поштовх до формування мислення [5, с. 36].  

За педагогічним словником здібності трактуються як психічні властивості 

особистості, що є передумовою успішного виконання певних видів діяльності 

(набуття знань, умінь і навичок; використання їх у діяльності). Також, вони є 

результатом розвитку задатків [1, с. 23]. 

На думку В.С. Мухіної, здібності – це психологічна особливість дитини, 

від якої залежить успіх отримання знань, навичок та вмінь. Це одне з найсклад-

ніших питань про походження здібностей, вроджених чи отриманих. Деякі 

здібності можуть бути сформовані на протязі життя, а деякі отримані с 

народження [6, с. 14].  

У сприйманні музики найактивніша роль належить правій півкулі мозку. 

У мовленнєвій діяльності провідна роль лівої. Але мовлення тісно пов’язане з 

інтонацією і голосом. Саме завдяки інтонації слова, фрази набувають відповід-

ного конкретній ситуації смислу. Виходячи з цього можна зробити висновок, 

що мовлення, мислення і поведінка створюють нерозривну єдність, в ідею, що 

музика, слово, рухи також можуть створювати своєрідну єдність у формуванні 

здібностей, зокрема музичних, та розвитку звуковимови дошкільнят [4, с. 14]. 

Музично-дидактичні ігри позитивно впливають на розвиток музичних 

здібностей. 

Вони відрізняються від посібників тим, що мають визначені правила, 

ігрові дії та сюжет. Музично-дидактичні ігри використовуються в основному на 

заняттях, щоб наочно проілюструвати відносини звуків по висоті та довжині, 

навчати дітей в розрізненні динаміки, тембру, регістру, темпу та інших 

виразних засобів [2, с. 12].  
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Музично-дидактичні ігри засвоюються поступово. Педагог знайомить 

дітей з правилами гри, ставить перед ними визначену дидактичну задачу. На 

початку вихователь являється ініціатором проведення гри, надалі діти можуть 

самостійно грати і без допомоги педагога. Навички, отримані дітьми в процесі 

розучування музично-дидактичних ігор, дозволяють їм більш успішно викону-

вати завдання, що пов’язані з різними видами музичної діяльності [2, с. 25]. 

Музично-дидактична діяльність є одним з провідних засобів, при 

розвитку у дітей творчих здібностей. Музично-дидактичні ігри – це музично-

сенсорна діяльність дитини, в процесі якої він вчиться розрізняти властивості 

музичних звуків, музичні засоби виразності, музичні жанри [3, с. 35]. 

Отож, у житті дитини старшого дошкільного віку гра займає одне з 

провідних місць. У процесі гри діти пізнають себе, навколишній світ, у них 

формуються основні поняття про людські взаємини. 

Музична гра постійно приваблива для дитини, дозволяє їй здійснити свої 

прагнення. Найчастіше в грі дитина відкриває в собі ті якості, які були раніше 

не помітні ні їй, ні оточуючим, відкриває в собі нові можливості. 

Література: 

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – 

Київ : Либідь, 1997. – 376 с. 

2. Грицюк О. Музично-дидактичні ігри як засіб формування творчих 

здібностей дошкільників / О. Грицюк // Наукові записки. – 2015. – № 16. – 

С. 102. 

3. Дубіна Л. С. Музичний розвиток дитини / Л. С. Дубіна. – Л. : 

Дошкільна література, 2015. – 316 с. 

4. Квасецька Я. Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний 

простір / Я. Квасецька, М. Квасецька // Дошкільне виховання. – № 11. – 2017. – 

С. 8. 

5. Люблінська Г. Дитяча психологія / Люблінська Г. О. – Київ : Вища 

школа, 1997. – 420с. 



66 
 

6. Мухіна В. С. Психологія дитинства та виховання / В. С. Мухіна. –Х. : 

Дошкільна література, 2014. – 321 с. 

7. Садовенко С. Музична логоритміка / С. Садовенко // Дошкільне 

виховання. – № 7. – 2018 – С. 14. 

____________________________________________________________________ 

УДК: 378.1                                                                                   Педагогічні науки 

 

ТЕХНОЛОГІЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Осадчук Н. П., 

Викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського військового інституту  

імені С. П. Корольова,  

Житомир, Україна 

Актуальність дослідження культурологічної підготовки майбутніх 

офіцерів визначається тим, що сьогодні якісна підготовка випускників вищих 

навчальних закладів (зокрема майбутніх офіцерів ЗСУ) визначається не тільки 

рівнем професійної підготовки, але й їх культурологічною спрямованістю, що 

охоплює соціальну активність, здатність до набуття власного соціокультурного 

досвіду, готовність до спілкування у полікультурному соціумі. Нові вимоги до 

військового спеціаліста пояснюються тим, що історичний процес військового 

будівництва в Україні лише розпочався. 

Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів-радіотехніків буде 

ефективнішою за умови реалізації у навчально-виховному процесі закладів 

вищої військової освіти акмеологічної технології, що передбачає створення 

умов для освоєння курсантами прогресивних, сучасних методик і технологій 

навчання і виховання, самовиховання і саморозвитку; буде стимулювати 

творчий потенціал; дозволятиме виявити і плідно використовувати особистісні 

ресурси для досягнення успіху в особистісно-професійній діяльності за 
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допомогою формування високого рівня культурологічної компетентності, 

акмеологічної спрямованості  та позитивної Я-концепції особистості. 

Питаннями технологічного підходу до навчання, класифікації та викорис-

тання в навчальному процесі технологій займалися О. Антонова, А. Алексюк, 

А. Андрощук, В. Бедерханова, Л. Базилевська В. Галузинський, О. Дубасенюк, 

М. Євтух, А. Нісімчук, І. Осадченко, О. Падалка, О. Пєхота, Є. Полат, 

О. Пометун, Ю. Сенько, В. Сластьонін, та ін. 

Слово "технологія" походить від грецьких "tehne" – майстерність, 

мистецтво та "logos"- поняття, навчання, наука. 

Акмеологічні технології визначаються як сукупність психолого-акмео-

педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування 

форм, методів, способів, прийомів, дидактичних умов, зміст навчання на основі 

загальної методології цілевизначення, орієнтованого на задоволення сучасної 

політики держави в області вищої професійної освіти [2, 30].  

На думку В. Петрухіна, основне завдання акмеологічних технологій – 

сформувати й закріпити у самосвідомості курсанта необхідність у 

саморозвиткові й самореалізацій та самовдосконаленні, що є можливим за 

допомогою різноманітних прийомів та технік самоактуалізації особистісного й 

професійного «Я» [3, с.29].  

Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми не виявив усталеної, 

однозначної структури її компонентів. Тому, зважаючи на специфіку предмету 

дослідження, до елементів амеологічної технології культурологічної підготовки 

майбутнього офіцера-радіотехніка ми віднесли: мету, етапи реалізації 

технології, що виступають у ролі завдань, зовнішні ресурси (педагогічні та 

організаційні умови), механізми реалізації акмеологічної технології, взаємодію 

суб`єктів навчального процесу, результат. 

Виходячи із такого розуміння, акмеологічну технологію розглядаємо як 

своєрідну програму, що передбачає: систему завдань по досягненню 

майбутніми офіцерами радіотехнічних спеціальностей високого рівня 

культурологічної компетентності; сукупність методів і методик, спеціальних 
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технічних прийомів та засобів для досягнення висунутих цілей; чіткий 

алгоритм ефективного розв’язання завдання щодо процесу оптимальної 

самореалізації курсанта-радіотехніка у особистісно-професійній діяльності. 

Для процесу формування культурологічної компетентності курсантів 

одну із центральних позицій посідають розробка та дослідження акмеологічних 

завдань зазначеного процесу. На основі напрацювань С. Архипової [1, с.50-59] 

та Г. Хозяінова [4, с.16] до них відносимо: 

– акмеологічний аналіз, що передбачає визначення акмеологічних 

чинників, що сприяють прогресивному особистісно-професійному розвиткові 

курсантів; 

– прогноз можливостей і перспектив максимального розвитку 

культурологічної компетентності; 

– діагностика рівня культурологічної підготовки, психо-фізіологічних 

особливостей та творчого потенціалу курсантів, розробка акмеологічних 

описів; 

– складання програм і планів індивідуального особистісно-професійного 

розвитку майбутніх офіцерів-радіотехніків; 

– вибір найбільш оптимальних методів і акмеологічних технологій для 

забезпечення формування високого рівня культурологічної компетентності; 

– вироблення та реалізація чіткої стратегії у галузі вдосконалення 

культурологічної компетентності та її моніторинг і корективи. 

Визначено, що ефективність культурологічної підготовки майбутніх офі-

церів-радіотехніків зростатиме в умовах  акмеологічного супроводу  на основі 

науково обґрунтованої особистісно орієнтованої технології, яка забезпечує 

позитивну динаміку підвищення культурологічної компетентності курсанта, на-

буття ним досвіду практичної діяльності з формування відповідних цінностей. 

Дана технологія включає організаційно-педагогічні умови та описує 

програму поетапного акмеологічного супроводу культурологічної підготовки 

курсантів, що складається з чотирьох етапів: діагностичного, проектувального, 

організаційно-навчального та контрольно-рефлексивного. 
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Розроблена технологія акмеологічного супроводу культурологічної 

підготовки на основі сукупності методів, форм, засобів, що входять до її змісту, 

забезпечує проектування і проходження індивідуальної освітньої траєкторії та 

допомогає створенню розвиваючого акмеологічно насиченого культуровідпо-

відного середовища, у якому включаються всі психологічні механізми розвитку 

внутрішніх резервів майбутнього офіцера. 

Характеристику рівня сформованості культурологічної компетентності 

майбутніх офіцерів здійснюється на підставі виявлених критеріїв 

(мотиваційний, когнітивний, інтегративно-процесуальний, корекційний) та їх 

показників, що передбачає при необхідності корекцію окреслених компонентів. 

Дана технологія доповнює акмеологічну модель та має спрямованість на 

ініціацію самостійної пізнавальної активності, розвиток акмеологічної 

спрямованості, прийняття професійних та культурних цінностей, розкриття 

внутрішнього творчого потенціалу. 

Визначено, що ефективність культурологічної підготовки майбутніх офіце-

рів-радіотехніків зростатиме в умовах  акмеологічного супроводу  на основі 

науково обґрунтованої особистісно орієнтованої технології, яка за безпечує 

позитивну динаміку підвищення культурологічної компетентності курсанта, 

набуття ним досвіду практичної діяльності з формування відповідних цінностей. 

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв'язання проблеми 

визначення та реалізації акмеологічної технології культурологічної підготовки 

майбутніх офіцерів. Передбачається продовження наукового пошуку 

удосконалення змісту, форм і методів культурологічної підготовки майбутніх 

офіцерів радіотехнічних спеціальностей з метою формування в них якостей 

конкурентоздатної особистості. 
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ОСВІТНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО 

ІНСТИТУТУАМЕРИКИ 

 

Осмачко Ю. О., 

Магістр музичного мистецтва,  

музичний керівник Кам’янка-Бузького ДНЗ №5 

смт. Добротвір, Україна 

Наприкінці 1940-х – початку 1950-х років, у зв’язку з масовою 

еміграцією, спричиненою Другою світовою війною, за океаном опинилася 

переважна більшість українців. Не залежно від щоденної боротьби за 

виживання, емігранти відразу ж взялися за створення відповідних умов для 

розвитку громадського, наукового та культурного життя. Тоді створювались 

різного роду навчальні та культурні установи, більшість з яких збереглися та 

проводять активну діяльність і до сьогодні.  

Найбільш вагоме місце слід виділити Українському інституту Америки – 

культурній установі, що була заснована у США в 1948 році українським 

винахідником та бізнесменом Вільямом Джусом. Інститут має понад 200 

членів, в основному це діячі культури, у тому числі чимала кількість осіб 

молодшого покоління. 



71 
 

Згідно зі статутом Інститут є осередком збереження творів української 

культури, допомоги студіюючій молоді та українцям, що селяться в США, 

зокрема винахідникам [1, с. 275]. 

Протягом багатьох років інститут був одним з найвпливовіших 

організацій української діаспори за кордоном, яка займається збереженням та 

поширенням української культури в Америці. Різноманітні концерти, 

симпозіуми, виставки та конференції знайомили американців з досягненнями 

українців у сферах культури, мистецтва та науки. Освітні програми 

Українського Інституту Америки надавали змогу діаспорі долучити молодше 

покоління до вивчення української мови та культури. 

Такі проекти є надзвичайно важливими для будь-якого народу, та мають 

на меті не розірвати, зв’язок зі своїм минулим та знати історію рідної землі [1, 

с. 278]. 

Одне з чільних місць серед американських навчальних закладів того часу 

слід також відвести й Українському Музичному Інституту Америки, який мав 

величезні перспективи та надзвичайно багату джерельну, базу завдяки якій 

здійснював фахову підготовку молодих, здібних музикантів. 

Українські музичні педагоги середнього покоління емігрували до США з 

сильними музично-шкільними традиціями. Всі вони працювали в Україні 

педагогами в різних учбових закладах, від Державної Консерваторії в Києві аж 

до західноукраїнського Музичного Інституту ім. М. Лисенка у Львові. 

Працюючи там довгий час вони просякли колективною шкільною атмосферою і 

органічно увібрали в себе тверде переконання про потреби і переваги шкіль-

ного навчання над приватно-індивідуальним. Отже в Америці, після перших 

приватних спроб, ці педагоги об’єдналися і спільними зусиллями створили 

шкільну організацію під назвою «Український Музичний інститут» [2, с. 3]. 

Таким чином постала нова музична школа, про яку мистецтвознавець 

Тамара Булат писала: «Коли він, Роман Савицький, змушений був покинути 

рідний Львів, то взяв із собою три сутності свого «Я». Перше – свої статті і 

рецензії, друге – фотографії, які були для нього «суспільною біосферою» його 
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оточення. Третє було нематеріальне: ідея незнищенности музики, зумовлена 

притягальною силою прекрасного». Саме ця ідея проросла і сформувалася на 

чужій землі [3, с. 169]. 

Задум продовжити  в Америці освітню традицію львівського Музичного 

інституту ім. М. Лисенка виглядав парадоксально сміливим і надзвичайно 

безперспективним. Багато хто з тодішніх педагогів висловлював думку, що 

УМІ не існуватиме і п’яти років, натомість ця культурна інституція проводить 

свою творчу діяльність і до сьогодні, спрямовану на формування та 

професійний розвиток молодих талановитих музикантів. 

Деталі створення УМІ в Нью-Йорку з кожним роком віддаляються від 

нас, потрохи тьмяніють і цікаві історичні факти та тодішні події. Тому 

надзвичайно важливим у наш час є реконструювання того, що найбільше 

забулося, підсумування діяльності цієї виняткової школи, її багатолітні 

здобутки та відновлення давно забутих імен і постатей, що тісно пов’язані з 

розвитком цієї освітньої організації [3, с. 169].  

Отже, Український музичний інститут Америки – найбільша музична 

школа української діаспори, яка виникла у 1952 році в Нью-Йорку завдяки ідеї 

музикантів-педагогів на чолі з українським піаністом, педагогом і музичним 

критиком та найвизначнішим професійним музикантом Галичини – Р. 

Савицьким. Саме він відіграв провідну роль у формуванні та розвитку 

Українського музичного інституту Америки. 

Завдяки своїм неперевершеним організаторським здібностям, він вдало і 

за дуже короткий термін, долучив до праці в УМІ колишніх вчителів Музич-

ного Інституту з Галичини, музикантів-педагогів з Наддніпрянської України та 

зовсім молодих випускників вищих музичних закладів Західної Європи. 

На даному етапі провідну роль у формуванні УМІ відіграла культурна 

організація під назвою Літературно-Мистецький Клуб, який був заснований 

«просто з пароплавів» у листопаді 1949 року  новоприбулими до Америки 

українськими мистцями, любителями мистецтва та втікачами від 

більшовицького терору та чолі з скульптором Сергієм Литвиненком, який у 
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1955 році, описав діяльність ЛМК такими словами: «Клюб є досі єдиною 

великою організацією що об’єднала всіх мистців усіх ділянок мистецтва, без 

різниці їх політичного, релігійного, чи мистецького вірую. Він став 

середовищем де витворюється опінія в справах української духової культури та 

порогом, через який переходить кожний новоприбулий до Нью-Йорку 

український мистець» [4]. 

Таким чином, без жодних фінансових засобів та відповідного 

приміщення, але з багаторічним досвідом, професійні музиканти, на засіданні 

музичної секції Літературно-Мистецького Клубу в Нью-Йорку, заявили: «Ми 

починаємо колективно працювати над музичним вихованням української 

молоді і за зразком львівського Вищого музичного інституту засновуємо 

Український музичний інститут в Нью-Йорку та його відділи в містах, де 

будуть кваліфіковані музики» [5, с. 201]. 

Підтримавши цей задум, голова клубу, скульптор Сергій Литвиненко 

віддав у розпорядження УМІ домівку клубу – на правах співвинаймача. Про це 

свідчить один з документів з архіву Р. Савицького, підписаний головою 

музичної секції І. Недільським та секретарем І. Соневицьким [3, с. 170]. 

Перше десятиліття  існування УМІ позначилося в його історії як доба 

об’єднання українських приватних музичних навчальних закладів в одну 

організацію УМІ, поширення мережі її філій на центри українського поселення 

та час переорганізації цієї інституції, що дедалі розширювала свою територію. 

УМІ, ще того самого 1952 року огорнув школу у Філадельфії, до якої також 

долучився сусідній Честер, і чотири школи в Нью Джерсі (Нюарк, Елізабет, 

Джерзі Ситі, Пассейк); ці останні осередки відразу зорганізувалися в окрему 

одиницю. Отже з першого року свого існування УМІ почав діяти в трьох 

американських штатах (Нью-Йорк, Нью Джерсі, Пенсильванія) в сімох школах. 

Через рік до відділів УМІ приєдналася школа в Клівленді (штат Огайо), в 1954 

році були створені школи: в Лорейні, Балтіморі, Трентоні і Вілмінгтоні, в 1955 

році в Буффало і в двох місцевостях штату Коннектікат, Гартфорді й Нью 

Гейвені, під спільним проводом. Тільки школа у Валмінгтоні видалася нежиттє-
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здатною і перестала існувати, всі інші в числі 14 – проіснували й розвивалися 

успішно впродовж подальшого часу [6, с. 5] і працюють до сьогодні. 

Поступово, діяльність Інституту поширилася на 22 інших міста, а саме: 

Філадельфію, Нюарк, Ірвінгтон, Пасейк, Трентон, Джерсі-Ситі, Елізабет, 

Моріставн, Честер, Вилмінгтон, Балтимор, Вашингтон, Дітройт, Клівленд, 

Лорейн, Чикаго, Коговз, Йонкерс, Гартфорд, Нью-Гейвен, Бриджпорт, Бруклін. 

Мережа цих філій працювала за зразком системи відділів Вищого музичного 

інституту ім. М. Лисенка за участі деяких викладачів цього ж інституту. 

До складу Учительського Збору в Нью-Йорку в 1957-1958 роках входили: 

В. Баб’як, М. Байлова, В. Грудин, О. Добровольська, О. Гердан-Заклинська,     

Д. Каранович, З. Лисько, Г. Мирошниченко, О. Музиченко, І. Недільський, 

Л. Полевська, М. Полевський, І. Приймова, Р. Савицький, І. Соневицький, 

М. Фоменко, В. Цісик, Є. Чапельська, К. Чічка-Андрієнко [6, с. 7]. 

Крім цього, в  УМІА працювали видатні музиканти з різних областей 

України, які охоче ділилися своїми знаннями та досвідом з учнями: компози-

тори – Я. Барнич, В. Безкоровайний, І. Білогруд, М. Недзведський, В. Шуть; 

музикознавці – В. Витвицький, О. Залеський, Б. Кушнір, О. Лиховид. Р. Шуль; 

диригенти – Б. Волянська, Ю. Оранський, Р. Ставничий; скрипалі – Р. Венке, Б. 

Марків, О. Сімович, В. Тритяк, Є. Цегельський; піаністи – Т. Гриньків, Н. 

Недільська-Слободян та багато інших [3, с. 172]. 

У програмі УМІ від початку його існування були такі головні предмети: 

фортепіано, скрипка, віола, віолончель, флейта, кларнет, солоспів, гра на 

бандурі, мистецтво слова, музична теорія, хорове диригування, композиція та 

історія музики. 

Навчання в УМІ поділялося на три курси: нижчий (4 роки), середній (4 

роки), вищий (2 роки). Крім цього для дітей 8-го року життя існував 

підготовчий курс (1 рік), а для випускників другого вищого – концертовий. 

Двічі в році учні УМІ здавали іспити (піврічний та річний) з головного та 

побічних предметів навчання перед іспитовою комісією. На основі цих іспитів 
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учні одержували піврічні та річні свідоцтва. Паралельно до цього брали участь 

у відкритих шкільних виступах-концертах [6, с. 6-7]. 

Менші осередки Інституту тісно співпрацювали з більшими відділами і 

часто, спільними зусиллями організовували концерти, збірні учнівські виступи, 

концерти відділів, концерти визначних учнів, тематичні вечори, самостійні 

учнівські та дипломні виступи, що значно збагачувало культурне життя 

української громади.  

Так у 1957-1958 роках влаштовано чотири концерти визначних учнів (в 

Балтіморі, Нюарку, Філадельфії та Нью-Йорку). Також в Нью-Йорку відбувся 

концерт «Молодих Пісень» і дитячих опер М. Фоменка, влаштований у 

співпраці з «Українським Інститутом Америки». У 1958-1959 роках окрім 20 

піврічних і річних шкільних концертів у централі та відділах УМІ відбувся ряд 

інших мистецьких заходів: 8 березня1959 року в Нью-Йорку на користь школи 

св. Юра відбувся концерт учнів УМІ, 29 березня – концерт відділів у 

Філадельфії, 8 травня – вечір молодих композиторських талантів  класу             

І. Соневицького, три концерти визначних, три самостійні виступи учнів, а саме 

9-річної Х. Зубрицької в Нью-Йорку та два дипломні концерти І. Кондри та       

М. Шлемкевич (клас фортепіано Р. Савицького) [6, с. 8]. 

Кожний відділ мав у собі щось індивідуальне, але об’єднувало їх одне – 

прагнення до досягнення найвищого результату [5, с. 203]. 

УМІ вважав своїм основним обов’язком підтримати національну 

свідомість серед молоді, тому старався через якнайширше включення до 

репертуару іспитів і прилюдних виступів творів українських композиторів і з 

української тематики, починаючи з першого року навчання, донести українську 

музичну традицію до людських мас. З цією метою УМІ скомплектував цілу 

бібліотеку з таких творів, які не завжди легко дістати в друкованих примірниках, 

зокрема це твори В. Барвінського, В. Безкоровайного, Л. Вербовського, В. Витви-

цького, В. Довженка, А. Дроздова, О. Жука, М. Калачевського, І. Кишка, М. Ко-

лесси, А. Кос-Анатольського, В. Косенка, А. Лазаренка, М. Лисенка, З. Лиська, Н. 

Любарського, С. Людкевича, Ф. Надененка, Н. Нижанківського, Ю. Оранського, І. 



76 
 

Повалячека, Л. Ревуцького, Ю. Рожанської, Р. Савицького, І. Соневицького, Я. 

Степового, М. Фоменка, Ф. Якименка, разом близько 300 творів, починаючи від 

дитячого репертуару, закінчуючи концертними композиціями. Всі ці твори на 

замовлення вчителів та учнів УМІ  репродукувалися фотокопійною машиною. 

Складовими діяльності педагогів УМІ Америки, окрім проведення 

навчальних занять, була навчально-методична, музично-виконавська, 

музикознавча та музично-громадська діяльність. Вагомий внесок у навчально-

методичний процес зробив Р. Савицький. Його праця «Основні засади 

фортепіанної педагогіки» [7] стала цінним методичним посібником як для 

вчителів музичних навчальних закладів діаспори, так і для українських 

педагогів. У ній чітко висвітлено найважливіші методичні та дидактичні 

особливості  початкового навчання учня-піаніста. Не оминала фортепіанної 

педагогіки й Дарія Гординська-Каранович. У1968 році в журналі «Вісті» вона 

публікує методичну статтю «З педагогічних спостережень», в якій значну увагу 

приділяє методиці індивідуальної роботи з учнями, подає свої зауваження та 

поради педагогам-початківцям. За основу піаністка бере праці авторитетних 

піаністів-педагогів Г. Нейгауза, С. Рахманінова, Ф. Шопена. 

Деякі педагоги УМІА, «щоб здобути наглядні критерії порівняння між 

американськими стандартами навчання та УМІА» [8, с. 108-114], спеціально 

налагоджували зв’язки з американськими музичними установами.  

Про високий рівень навчального процесу в УМІА свідчить успішна 

участь вихованців інституту у щорічних конкурсах та концертних програмах, 

організаторами яких виступали такі установи. 

Окрім навчально-методичної роботи, викладачі УМІ приймали активну 

участь й у концертному житті УМІ. З сольними концертами у 1950-х роках 

виступали піаністи Д. Каранович, В. Кіпа, Р. Савицький, В. Грудин, флейтист 

В. Баб’як, скрипаль В. Цісик. Майже всі викладачі брали участь у 

загальнонаціональних святах і урочистих подіях як солісти, акомпаніатори та 

диригенти. Доказом різносторонньої діяльності цієї культурної інституції, крім 

численних концертних програм та публічних виступів, були ще й тематичні 
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вечори, казки музичного дошкілля, хорові концерти, постановки опер (які 

ставив УМІ), презентації з серії «альбом на екрані» (з життя і творчості 

українських композиторів) [8, с. 108-114]. 

За перше десятиліття праці Українського Музичного Інституту Америки 

сформувалися й утвердилися мистецькі, педагогічні й громадянські принципи, 

на яких опирався Український Музичний Інститут, який був створений як 

прообраз Вищого Музичного інституту ім. М. Лисенка у Львові. 

Ці принципи полягали в: контрольованому доборі педагогічного 

персоналу, що давало батькам гарантію якості навчання; покладенні 

керівництва навчальними справами не тільки на авторитетного Директора і 

Дирекцію, але і на допоміжні органи, як Педагогічна Рада і окремі Фахові 

Секції;можливості при спільному навчанні молодшим педагогам користати з 

досвіду старших колег; можливості придбання і використання українського 

педагогічного репертуару, що має першорядне виховне й національне значення; 

можливості навчання теоретичних предметів, що забезпечувало учням загальну 

музичну освіту і ширший музичний світогляд; систематичних й суворих 

іспитах перед фаховими Комісіями, що давало не тільки загальний образ 

музичного росту учня, але, на випадок потреби, корегувало можливі 

індивідуальні недотягнення педагога; спільних прилюдних виступах, де 

розвиваються здорові мистецькі амбіції учнів і учителів, що сприяють якісним 

досягненням. Загалом шляхетна конкуренція учнів при безпосередніх між ними 

контактах, становить сильний стимул для інтенсивнішої праці [2, с. 3]. 

Впродовж всього часу існування УМІ, в особистому складі Дирекції 

інституту постійно відбувалися зміни. Від першого навчального року посаду 

директора УМІ займав професор Роман Савицький якого щорічно переобирав 

Загальний З’їзд УМІ. Він фактично одночасно був керівником двох найчислен-

ніших філій (у Нью-Йорку та Філадельфії) і мав нагляд над усіма іншими. Не-

посильна, клопітка та виснажлива праця організатора та директора УМІ значно 

вплинула на стан здоров’я педагога-вчителя тому з уваги на це, Р. Савицький 

рішуче відмовився на Загальному З’їзді 1959 року від кандидатури на посаду 
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директора на подальший навчальний рік та звернувся до З’їзду з проханням, 

щоб обрав нового директора УМІ на його місце, а вже 12 січня 1960 року про-

фесор раптово відійшов від нас у Вічність під час педагогічних занять [2, с. 6]. 

Наступними директорами (згодом президентами) стали: композитор і 

музикознавець І. Соневицький (1959-1961), композитор і музикознавець З. 

Лисько (1961-1968), піаністки-педагоги Д. Гординська-Каранович (1968-1970), 

М. Байлова (1970-1979), Т. Богданська (1979-1981), Н. Котович (1981-1983), Д. 

Гординська-Каранович (1983-1999). З 2000 року керівником УМІ знову стає 

учениця і послідовниця Р. Савицького Таїса Богданська. 

За таким же зразком обиралися і члени дирекції інституту – заступники, 

секретарі, голови комісій, скарбники [8, с. 110]. 

Всіх досягнень УМІ не можливо перелічити. При Інституті діяв камерний 

ансамбль «Промінь», курівником якого була Б. Волянська [3, с.173]. 

Цікавими були постановки дитячих спектаклів, варто зазначити, що в 

1965 році Ю. Плевако-Оранський поставив казкову оперу «Пан Коцький» М. 

Лисенка, у 1966 – дитячу оперу-сценку М. Фоменка «Кі-Кі», згодом оперу «Лис 

Микита» (лібрето Леоніда Полтави за однойменним твором Івана Франка, 

музика Василя Овчаренка, сценографія Едварда Козака, режисура Івана 

Праска). Прем’єра опери відбулася 18 жовтня 1970 року. Вона належить до 

найбільш складних музичних починів Ю. Плевако-Оранського [9, с. 28]. 

Спонсором виступив союз українців-католиків «Провидіння». Головні 

парії виконали Наталя Андрусів (Левиця), Лев Рейнарович (Лев), Надя 

Оранська (Лис Микита), Катря Оранська (Заєць), Володимир Карпинич 

(Ведмідь). Партії гусей, курей, баранів, жаб, оленя, мавпи, жирафи і навіть 

слона виконали учні Антоніни Піддубної-Лисенко [10]. 

Пропорційно до своєї мистецької вартості, завдяки діяльності УМІ, 

українська музика звучала в престижних концертних залах, коледжах, 

університетах, на радіо та телебаченні. Вже більш як пів століття майже по всіх 

куточках Америки звучать кращі зразки української музики. Багато цінного 

виставлялося в стінах школи за участі визначних гостей: М. Старицького, П. 
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Плішки, Є. Зарицької, Л. Грабової, Б. Максимовича, Л. Артимів, Х. Колесси та 

багатьох інших. 

Від моменту свого заснування і до сьогодні, Український музичний 

інститут Америки пройшов довгий і багатий шлях творчої праці. Сьогоднішній 

культурний простір далеко відійшов від тих часів, у які була заснована ця 

унікальна школа. Від початку своєї діяльності УМІ запроваджував нові 

методики та підходи, які широко використовувалися в навчальному процесі, 

нові системи, способи та засоби викладання, а найголовніше, що в УМІ зросла 

плеяда нових викладачів і виконавців, фаховість яких ніколи не втратить 

цінності Інститут продовжує плідну працю й сьогодні, виховуючи покоління 

талановитих молодих українців. 
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Лінгвосоціокультурна компетентність в читанні майбутніх філологів 

покликана формувати вторинну мовну особистість, яка стає частиною 

іншомовної культури. Лінгвосоціокультурна компетентність в читанні 

спрямована на формування здатності орієнтуватися в структурно-смисловій 
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організації тексту, розпізнавати, адекватно розуміти та критично 

інтерпретувати лінгвосоціокультурну інформацію. 

Під час читання та інтерпретації англомовних поетичних творів вважаємо 

доцільним комплексно застосовувати холістичну та елементаристську 

інтерпретаційні стратегії.  

Холістична стратегія спрямована на інтерпретацію твору «згори 

донизу»: читач виходить за межі самого твору, орієнтуючись на 

екстрахарактеристики: жанр, комунікативна ситуація, соціальний контекст, 

культурно-історичний контекст [1, с. 206 – 209]. Холістична стратегія 

передбачає використання додаткових інформаційних джерел, які орієнтовані на 

формування пресупозиційних знань, необхідних для розуміння деталей твору. 

     Елементаристська стратегія спрямована на інтерпретацію твору 

шляхом актуалізації окремих елементів тексту, здійснюючи семантизацію 

тексту на основі значень складових його одиниць та їх синтактики [1, с. 206 – 

209]. Елементаристська стратегія передбачає роботу з мовними одиницями 

твору, а також з окремими змістовно-смисловими одиницями, які дозволяють 

інтерпретатору здійснити інтерпретацію всього тексту.  

      Професійна інтерпретація є особливою цілісною структурованою 

системою, де смисл виводиться з окремих елементів, тому великою 

популярністю у фахівців користується концепція читання художнього тексту 

під мікроскопом, концепція «повільного читання», де увага зосереджується на 

кожній деталі тексту, усвідомленні їх смислу і вибудовуванні цілісної системи 

[1, с. 207]. Стратегії читання є цілеспрямованими розумовими діями, які читач 

використовує для того, щоб зрозуміти текст [3; 4]. 

      Стратегія реалізується у тактиках, тобто безпосередніх кроках, діях, 

які застосовує суб’єкт для досягнення мети. Спираючись на класифікацію 

тактик, які застосовуються під час комунікації, зроблену В.Шовковим та 

Т.Шовковою [2, c. 81 – 88],  для здійснення професійної інтерпретації 

визначаємо: власне інтерпретаційні, когнітивні, метакогнітивні, компенсаторні, 

контрактивні тактики: 
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 власне інтерпретаційні: 

– визначення змістових вузлів на основі встановлення семантики та синтактики 

денотатів мовних одиниць, 

– визначення змісту та смислу підтекстової, емотивно-оцінної інформації на 

основі встановлення семантики та синтактики конотативних значень мовних 

одиниць, 

–  інтегрування змістових вузлів у семантичні коди,  

– акцентуація на окремих змістово-смислових одиницях (наприклад, тільки на 

підтекстовій інформації); 

 когнітивні: 

–  набуття необхідних для інтерпретації пресупозиційних знань, 

–  вилучення інформації з твору; 

 метакогнітивні тактики: 

– визначення мети інтерпретації (яку саме інформацію студент буде 

інтерпретувати: фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, концептуальну), 

– планування роботи, пов’язаної з інтерпретацією (поетапна організація 

дотекстової, текстової та після текстової роботи з твором), 

– регулювання (перечитування окремих фрагментів, аналіз семантики окремих 

одиниць, встановлення готовності переходити від одного змістовно-смислового 

фрагмента до іншого), 

– самоаналіз досягнутих результатів інтерпретації, самооцінка глибини 

розуміння змісту та смислу; 

 компенсаторні тактики: 

– робота з додатковими інформаційними джерелами,  

– використання джерельних баз, 

– робота зі словниками;  

 контрастивні тактики (порівняння рідної та іноземної мови): 

– порівняння денотативних значень мовних одиниць рідної та іноземної мов, 

– порівняння конотативних значень мовних одиниць рідної та іноземної мов, 
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– порівняння хронотопу, екстралінгвального контексту функціонування самого 

твору, а також подій та ідей, описаних у ньому; 

 афективні: 

– об’єктивне неупереджене ставлення до поетичного твору, 

– встановлення естетичної, історико-культурної, літературної цінності твору.  

      Означені стратегії дозволяють забезпечити автономність студентів під 

час читацько-інтерпретаційної діяльності у нових ситуаціях – тобто під час 

аналізу щоразу нових творів. 

     Отже, підсумовуючи, зазначаємо, що передумовою розуміння змісту та 

смислу твору є екстралінгвальні знання (національно-специфічні, інформа-

тивно-тематичні, літературознавчі, мовні, когнеми), лінгвосоціокультурні 

рецептивні навички та уміння, які забезпечують розуміння та інтерпретацію 

підтекстової, концептуальної інформації, когнем (при вивчаючому філологіч-

ному читанні); а також готують студентів до рефлексії, толерантного, 

неупередженого, емфатичного ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому. 
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На сьогодні одним із головних завдань вищої професійної освіти є 

формування у майбутніх педагогів професійного навчання творчого мислення, 

здатності до реалізації науково-методичних умінь в змінних соціально-

економічних умовах сучасного суспільства, а також розвиток у них 

конкурентоспроможності та формування потреб в постійному професійному 

саморозвитку і самоосвіті. 

Згідно завданням і вимогам до здійснення педагогічного процесу у 

закладах вищої освіти, передбачається використання, в першу чергу, 

компетентнісного підходу, в основі якого лежить розвиток у майбутніх 

педагогів професійної компетентності.  

Як вказує Байденко В.І., в даному випадку професійна компетентність 

визначається як інтегральна характеристика професійно-особистісного профілю 

фахівця, яка виражається в готовності і здатності виконувати професійну 

діяльність в змінних умовах соціуму [1, с. 15]. 

Слід врахувати, що побудова освітнього процесу на основі 

компетентнісного підходу передбачає: 

– постановку освітніх цілей в контексті розвитку у студента 

здатності самостійно вирішувати проблеми в сфері професійної 

діяльності; 

– відбір змісту професійної підготовки в освітньому процесі, який 

спирається на цілісне уявлення про сукупність навчально-професійних 

завдань; 
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– організацію освітнього процесу, яка спрямована на створення 

умов для формування у студентів досвіду самостійного рішення 

пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних та інших 

проблем професійної діяльності; 

– оцінку досягнутих результатів, яка передбачає альтернативу 

перевірці нормованих змістовних одиниць – оцінку компетентності 

студента» [2, с. 6]. 

Аналіз наукових досліджень виявив, що не існує єдиного поняття змісту 

економічної компетентності, різні науковці трактують по різному. Так, на 

думку Н.С. Отрощенко, економічна компетентність означає володіння 

системою економічних знань, професійними якостями, притаманними 

майбутній професії; наявність економічного мислення, свідомості та світогляду 

[3, с.]. Як особистісну здатність та уміння раціонально використовувати 

матеріальні, фінансові, людські та власні ресурси на основі сукупності певних 

практично спрямованих знань, розглядає економічну компетентність як 

складову професійної компетентності О. М .Цільмак [4, с.130]. 

Г. М. Морозова визначає економічну компетентність фахівця як 

інтегративну якість особистості, обумовлену єдністю її економічних знань, 

практичної підготовленості, здатності здійснювати всі види економічної 

діяльності у процесі управління, які впливають на успішність вирішення 

професійно-економічних задач різного рівня складності, забезпечуючи 

розуміння значення економічної освіти для професійної діяльності, 

орієнтованої на здатність майбутнього фахівця ухвалювати правильні та 

своєчасні рішення в різних економічних ситуаціях. Як наголошує науковець, 

формування та розвиток економічної компетентності відбувається протягом 

життя [5, с. 14 – 16]. 

Так за М. В. Плюти, «економічна компетентність – процес розвитку 

економічних знань, умінь, особистісних якостей, соціального досвіду, 

результатом якого є здатність до економічних дій, особистісно та соціально 

значущої діяльності по відношенню до об’єктів реальної дійсності» [6, с. 12]. 
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Економічна компетентність майбутніх педагогів професійного навчання 

формується при вивченні загально професійних дисциплін та дисциплін 

економічного циклу  

Актуальність формування економічної компетентності у майбутніх 

педагогів професійного навчання обумовлена її значимістю в реалізації 

успішної та ефективної професійної педагогічної діяльності.  

На думку О.Г. Назарова структура економічної компетентності повинна 

містити наступні компетенції: 

– здатність до аналізу і синтезу економічної інформації; 

– здатність застосовувати економічні знання на практиці; 

– здатність адаптуватися до нових економічних ситуацій, 

системне розуміння перенесення знань (системна компетенція) 

– інноваційні здібності; 

– здатність до інтеграції, спонуканню висловлювати різні думки і 

підходи; 

– здатність до стимулювання креативного економічної поведінки 

[3, с. 151]. 

Зміст економічної компетентності, має бути представлено наступними 

взаємопов'язаними компонентами. 

Мотиваційним, який характеризується стійкою системою потреб, 

морально-ціннісних мотивів до економічної діяльності, інтересу до оволодіння 

різними економічними компетенціями. 

Когнітивним, який являє собою систему базових економічних понять 

(економіка, економічні закони, попит, пропозиція); економічних теорій, 

концепцій, моделей, підходів до проведення економічної політики держави, 

міжнародних проблем економіки; основ економіки в професійній діяльності.  

Практичним, заснованим на сукупності економічних умінь і навичок, що 

використовуються для рішення економічних задач і ситуацій;  
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Особистісним, який складається з ряду значущих економічних якостей 

особистості: активності, самостійності, креативності, діловитості, працьови-

тості, наполегливості, ініціативності.  

Розглядаючи питання змісту економічної компетентності, необхідно 

вказати, що формування набору складових її компетенцій відбувається 

поетапно і послідовно.  

– 1 рівень - початковий, на якому відбувається накопичення 

економічних знань, розвиток елементарних економічних дій. Це 

своєрідна основа економічної грамотності 

– 2 рівень – нормативний (достатній), що характеризується досить 

міцно сформованим базисом економічної грамотності, необхідним для 

підтримання певного рівня життя, а також стійким інтересом до 

економічних дій. 

– 3 рівень – високий, представлений хорошим рівнем розвитку 

знань економічної теорії та навичок економічної діяльності, що дозволяє 

послідовно приймати рішення, аналізувати економічні ситуації і 

проблеми. 

Таким чином, визначення змісту економічної компетентності дозволив 

нам виділити її певні базові складові, які представлені, по-перше, міцними 

знаннями основ економічної теорії, по-друге, сформованими навичками 

економічної діяльності в межах своєї професії і приватного життя, по-третє, 

розвиненими якостями особистості, що співвідносяться з підприємницькими 

здібностями в області професійної сфери. Виділені компоненти досить вагомі 

для розробки та апробації системи педагогічних умов, спрямованих на 

формування економічної компетентності , результатом якої стане сформована 

економічна компетентність майбутніх педагогів професійного навчання. 
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У статті здійснено науково-теоретичний аналіз та експериментальне 

дослідження проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів на 

уроках природознавства. 

Творчі здібності - продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і 

питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і 

явищами. Це продукт розвитку, причому розвитку вільного, за якого інтерес, 

захоплення і пристрасть - головні рушійні сили. 

Розвитком творчості й узагалі творчим процесом керувати важко. 

Вплинути на організацію такої діяльності можливо лише створивши для цього 

відповідні дидактичні умови, а саме: 

1) проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості, 

сприймаючи кожного учня як особистість; 

2) пріоритетною має стати така форма ведення уроків, яка дозволяє учням 

в повній мірі проявити свою творчість. 

3) на уроках доцільно організовувати діяльність таким чином, щоб учні 

мали можливість проявити свої творчі здібності. 

Для розвитку творчих здібностей учнів надзвичайно велике значення 

мають уроки природознавства, на яких можна здійснювати спостереження за 

природою, під час уроків серед природи. Основна мета таких уроків — навчити 

дітей спостерігати, дивуватися, радіти пізнанню, перетворювати думки у слово, 

творити казку. Цінність спостережень полягає в тому, що в дітей виробляється 

певній стиль мислення і в процесі мислення вони прагнуть до конкретних 

фактів, перевіряючи правильність і стан практикою, досвідом. Дослідницький 

підхід є важливою рисою мислення учнів, які прагнуть як найглибше 

перевірити правильність висновків про закономірності явища природи. 

Елементи дослідження сприяють самостійності та творчому характеру розуму. 

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують 

від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими 

здібностями. 
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Тому, досвід роботи з дітьми видатних педагогів, переконує, що 

традиційний урок є не завжди ефективний у розв'язанні згаданих вище 

проблем. У своїй роботі на педагогічній практиці ми застосовували досвід 

передових вчителів, своїх колег по школі, використовували елементи 

розвивального навчання, застосовували нестандартні форми проведення уроків 

серед природи  та уроків із застосуванням інтерактивних технологій. Такі уроки 

виховують інтерес до навчання, сприяють підвищенню активності учнів, 

розвивають творчі здібності та створюють сприятливі умови для співпраці, що 

є надзвичайно важливим у роботі початкової школи. 

Розпочали з уроку-екскурсії  до весняного лісу, мета якого виявити зміни, 

що відбулися взимку в неживій природі, у житті рослин, у праці людей; 

з’ясувати причини, що зумовлюють ці зміни; розкрити значення перебування на 

свіжому повітрі для зміцнення здоров’я; розширити поняття про дерева, кущі, 

трав’янисті рослини; розвивати спостережливість учнів. 

З метою розвитку творчих здібностей, ми запропонували учням  

заплющити очі та послухати  весняні  голоси, вдихнути чисте прохолодне 

повітря. Замріяти і прислухатися до своїх почуттів: чим пахне весна, які чути 

звуки в лісі. (Учні розповідали про свої почуття та відчуття.). 

 У кінці екскурсії запропонували учням сфотографувати те, що викликало 

у них найбільший інтерес під час екскурсії в природу. Після екскурсії учні  

готували виставку «Наша подорож у природу» та писали невеликий твір. 

Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства  спрямовані на 

формування позитивних мотивів учіння, що сприяють розвитку творчих 

здібностей. Саме тому, ці методи і варто використовувати на кожному уроці 

природознавства.  

В процесі курсового дослідження нами було описано найбільш важливі 

інтерактивні методи, які використовують на уроках природознавства: метод 

«Мозкового штурму», метод «Відкритий мікрофон», метод «Експрес-

опитування», метод «Прес». 
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Важливими методами стимулювання  творчого розвитку учнів на уроках  

природознавства є практичні методи навчання, які застосовуються для безносе-

реднього самостійного пізнання дійсності, поглиблення знань, формування 

вмінь і навичок. Практичні методи навчання  природознавства вирізняються 

специфікою та великою різноманітністю і об'єднуються в дві групи: вправи та 

практичні роботи. Серед вправ особливою актуальністю у вчителів 

користується вправа асоціативний кущ (дерево проблем) −  це інтеракція, за 

якої відбирається потрібна інформація, здійснюється зв'язок між окремими  

поняттями, учні вільно висловлюють свої думки, приймають складні  рішення. 

Емоційну обстановку відтворення знань, полегшене засвоєння навчального 

матеріалу, заохочення до навчальної роботи, зняття втоми та перенавантажен-

ня, моделювання життєвих ситуацій, все це забезпечується використанням ігор. 

Виявлення рівнів сформованості творчих здібностей  молодших школярів 

здійснювалося на базі «Мощенської ЗОШ І-ІІ ст.» філії «Люблинецької ЗОШ  

І-ІІІ ступенів» В експериментальному дослідженні брало участь учні 2 класу та 

3 класу. 

Творчі здібності учнів на уроках природознавсва досліджувалися за 

допомогою наступних  вправ: асоціативний кущ, стратегія «Кубування», 

поміркуй. Також було запропоновано учням скласти твір-опис на основі 

узагальнення особистих вражень, спостережень у природі на екскурсії. На 

констатувальному етапі дослідження було виявлено, що найбільше дітей мають 

середній рівень творчих здібностей.         

З метою формування творчих здібностей дітей нами було проведено три 

уроки природознавства («Які трав’янисті рослини зацвітають першими 

навесні», «Як змінюється навесні життя звірів», «Коли повертаються з вирію 

перелітні птахи?») з використанням інтерактивних методів навчання та 

екскурсію на природу. 

Під час проведення даних уроків ми здійснювали цілеспрямоване 

спостереження за творчими відповідями дітей.  
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Після формувальної частини експерименту нами було проведено 

повторне діагностування розвитку творчих здібностей учнів. При цьому ми 

використали підібрані раніше завдання. Цього разу ми організували змагання-

вікторину між 2 та 3 класами. 

На контрольному етапі дослідження було виявлено, що в 2 класі  зросла 

кількість учнів з високим рівнем (на 17,2 %). Та знизилася кількість школярів з 

середнім рівнем на 3,5 % та з низьким рівнем, на 13,7 %. 

Результати учнів 3 класу  також змінилися на краще, але не значно, 

оскільки вчитель 3 класу проводив звичайні уроки природознавства не застосо-

вуючі інтерактивні методи навчання та не проводилася екскурсія з дітьми.  

Таким чином, провівши дослідження, можна стверджувати, що 

впровадження інтерактивних методів навчання на уроках природознавства та 

проведення уроків на природі сприяють розвитку творчих здібностей в учнів. 

Надзвичайно важливо створити творчу атмосферу в процесі навчання, яка 

благотворно впливає на появу нових, оригінальних ідей, що є однією з 

головних умов розвитку творчих  здібностей учнів. 

Література: 

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових 

класах: навч. посіб. / Т. М. Байбара. – К.: Веселка, 2010. – 334 с.  

2. Балій-Харченко Л. Розвиток творчих здібностей учнів / Л. Балій-

Харченко // Початкова освіта. – 2009. – № 3. – С. 3-12. 

3.  Горбушко, Т. Г. Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Т. 

Г. Горбушко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 35-36. – С. 15-22. 

4. Іванова  О. Розвиток  творчих  здібностей  молодших  школярів // 

Початкова освіта. – 2009. – № 5-7. – С. 42-44. 

5. Леонова Н. С. Інтерактивні технології навчання як засіб реалізації 

творчих здібностей учнів  / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – 

№ 4. – С. 2-7. 

 

  



93 
 

НОТАТКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



94 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



95 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



96 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


