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УДК:376-056.264:373.3 Педагогічні науки 

 

ПРИЧИНИ ТРУДНОЩІВ ОВОЛОДІННЯ ГРАФО-МОТОРНИМИ 

НАВИЧКАМИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО 

СПЕКТРА 

 

Аль-Мраят О.Б., 

Аспірант 4 курсу факультету  

«Корекційна педагогіка та психологія», 

Національного Педагогічного  

Університету ім.М.П.Драгоманова,  

м.Київ, Україна 

Аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень з проблеми 

розвитку і соціалізації дітей з аутичними розладами показує, що в її вирішенні 

досягнуто значних успіхів, про що свідчать істотні зміни сучасних уявлень про 

аутизм. Так, багато фахівців в галузі психіатрії, нейропсихології, когнітивної 

неврології, нейрофізіології, нейробіології навчання і розвитку вважають 

доведеним, що розлади спектра аутизму обумовлені генетичними мутаціями за 

участю декількох генів, що детермінують порушення нейронального розвитку 

(DiCicco-Bloom E., Lord C., Zwaigenbaum L., Courchesne E., Dager S.R., Schmitz 

C., Schultz R.T., Crawley J.). Уточнюється і запроваджується нова систематика 

аутизму з переглядом діагностичних критеріїв аутичних розладів (DSM-5): 

замість оцінювання класичних симптомів аутизму в трьох субсферах вводиться 

угруповання з виділенням двох сфер порушень – дефіциту соціального 

спілкування і обмежених, повторюваних форм поведінки. . Загальноприйнятою 

стає точка зору, згідно з якою аутизм є порушенням розвитку нейронних 

структур (neurodevelopmental disorder), що має біологічну основу і численні 

причини виникнення (Trttier, Srivastava & Walker, 1999). Тобто, на сьогодні 

групування аутичних розладів проводиться у більшому ступені на основі 

досягнень нейронаук, ніж на результатах психопатології. 

Значною мірою розв‘язані важливі завдання, пов‘язані з формуванням 

мовленнєвих компетентностей (П. Драш, О. Мастюкова, О. Нікольська, М. 

Сандберг), подоланням труднощів у сфері емоційно-соціальної комунікації (О. 
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Баєнська, К. Лебединська, І. Логвінова, В. Тарасун), особистісного розвитку 

(Ю. Ерц, У. Кіслінг, К. Лебединська, К. Островська, Г. Супрун, Д. Шульженко), 

визначенням ефективних методів формування окремих когнітивних, соціальних 

та комунікативних навичок (Р. Аббот, Н. Базима, Т. Скрипник). Сучасні 

вітчизняні та зарубіжні дослідження містять вагомі експериментальні дані про 

особливості пізнавальної діяльності, методи формування соціально прийнятних 

форм поведінки, підходи до надання комплексної психолого-педагогічної 

допомоги дітям з аутизмом різних вікових категорій (О. Арашатська, Ю. Ерц, І. 

Логвінова, І. Марцинковський, К.Островська, Г. Супрун, В. Тарасун).        

Водночас до цього часу не знайшла своєї достатньої теоретико-методичної 

розробки проблема формування навчальної діяльності дітей з аутизмом, 

специфіка оволодіння ними програмовим матеріалом в освітніх шкільних і 

дошкільних закладах, вивчення причин труднощів в оволодінні ними 

програмовими знаннями, уміннями та навичками та шляхи їхнього запобігання 

і корекції. Узагальнення розрізнених і обмежених даних, які ми знаходимо в 

доступних нам наукових джерелах, та результати нашої багаторічної 

практичної роботи показують, що діти з РАС відчувають серйозні труднощі при 

виконанні завдань з української мови, математики, образотворчого мистецтва, 

трудового навчання, фізичної культури. У цьому зв‘язку має науковий інтерес і 

практичне значення розробка змісту диференційного впливу на дітей з РАС в 

процесі їхньої шкільної освіти з урахуванням складності порушення, причин та 

характеру труднощів у засвоєнні програмових освітніх знань, умінь та навичок. 

У цьому контексті дослідження особливостей формування графічних 

навичок у дітей з аутичними розладами є важливою, оскільки як виконавчий 

кінцевий орган вона впливає на процес письма в цілому, а як базова інваріантна 

дія, яка є однією і тією ж у різній формі у різних видах навчальної діяльності, 

впливає на результативність засвоєння практично всіх навчальних предметів 

дітьми з РАС.   

Розробляючи комплексну діагностичну методику для визначення причин 

труднощів формування графічних навичок в учнів з аутизмом, ми ґрунтувалися 
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на положенні про те, що наукова діагностика повинна полягати в переході від 

симптоматичної до клінічної, тобто має враховуватися не тільки наявність 

виявлених нами особливостей (симптомів) оволодіння графічними навичками, а 

також причин їх виникнення у даної категорії учнів. Цей принцип реалізовано в 

нейропсихологічній і нейрофізіологічній діагностиці і цей принцип покладено в 

основу розробки нашої нейропсихологічної діагностичної методики. Методика 

розроблялася з урахуванням основних положень і принципів блокової 

функціональної організації головного мозку як високодиференційованого 

апарату, що забезпечує дитині з аутичними розладами прийом, переробку 

інформації, створення програм власних дій і контроль за їхнім виконанням. 

Програма діагностики причин труднощів формування графічної діяльності 

молодших школярів з аутичними розладами включила такі напрями: 

І-й напрям. Діагностика стану сформованості мотиваційної складової 

графічної діяльності (із застосуванням методів анкетування і психолого-

педагогічного спостереження) спрямовувалася на вивчення: стану причинної 

обумовленості для нормального здійснення процесу письма, зокрема складних 

рухових актів; особливостей відповідності рухового акту дитини поставленій 

меті та підпорядкування руху регулюючим впливам словесних зв'язків, які 

формулюють мету дії і забезпечують порівняння ефекту дії з наявним наміром; 

рівня активності дитини для здійснення задуму або досягнення мети.  

ІІ-й напрям. Традиційно стан нейродинамічних компонентів діяльності дитини 

оцінюють через спостереження за виконанням всіх нейропсихологічних проб. 

Визначення нами особливостей енергетичного (нейродинамічного) потенціалу 

організму дитини з аутизмом також передбачало встановлення можливого 

дефіциту функцій I блоку мозку учнів на підставі аналізу експериментальних 

матеріалів, отриманих методом психолого-педагогічного спостереженні у 

процесі виконання ними завдань запропонованої нами комплексної нейронпси-

хологічної методики. При цьому виявлялися особливості енергетичного потен-

ціалу організму учнів у процесі прийняття і переробки інформації, активізації в 

пам'яті потрібної системи зв'язків, програмування дитиною своєї діяльності і 
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здійснення контролю за протіканням психічних процесів, коригуючи помилки і 

зберігаючи спрямованість своєї діяльності. На підставі теоретичних припущень 

і нашого досвіду проведення нейропсихологічного обстеження нами виділені 

показники, які дали можливість значною мірою оцінити стан функцій енерге-

тичного блоку у дітей з аутизмом, а саме: стомлюваність, темп виконання проб, 

гіперактивність, інертність. Для досягнення цієї мети учням був запропонова-

ний варіант таблиць Шульте, модифікований і значно спрощений нами для 

дітей з аутизмом. Окрім того, ми передбачили, що застосування таблиць 

сприятиме визначенню стану концентрації, розподілу і переключення уваги у 

даної категорії дітей. Водночас ми усвідомлювали, що застосування тільки 

нейропсихологічної методики є недостатнім для визначення темпово-енерге-

тичних характеристик діяльності дітей з аутизмом і що виділені нами у 

досліджені варіанти дефіциту І блоку у дітей з аутизмом потребують 

подальших досліджень для уточнення мозкових механізмів, що стоять за ними.   

ІІІ-й напрям. Дослідження стану сформованості операційної складової гра-

фічної діяльності (ІІ-го блоку мозкової організації) із застосуванням системи 

класичних нейропсихологічних завдань, результати виконання яких оцінювали-

ся за п‘ятибальною шкалою. Дослідження включило завдання для визначення 

особливостей сформованості різних видів організації рухового акту: простих і 

складних рухів руки й артикуляційного апарату (оптико-кінестетичного, 

зорово-просторового, динамічного та орального праксису); вищих форм 

організації регулюючих впливів (графічних рухів і дій та їх внутрішніх схем – 

виконання стереотипних рухових реакцій і дій зі складними програмами); 

слухо-мовленнєвих координацій (сприйняття і відтворення музичних мелодій, 

сприйняття і відтворення ритмічних структур); шкірно-кінестетичних функцій 

(шкірно-дотикової чутливості, м‘язово-суглобової чутливості); вищих зорових і 

чуттєвих функцій (різних видів стереогнозу); особливості сприйняття і 

переробки діагностичної інформації, яка доступна дитині в разі її переважно 

послідовного (сукцесивного) або цілісного (симультанного) надходження.  

1V-й напрям. Дослідження особливостей сформованості функції само-
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регуляції дітей з аутичними розладами (ІІІ блок) здійснювалося за допомогою 

графомоторної проби (Лурія О., 2000), модифікованої графомоторної проби 

(Тарасун В., 1998) та врахування результатів виконання учнями модифікова-

ного тесту Шульте, отриманих при розв‘язанні завдань третього напряму 

дослідження. Застосовані нами діагностичні завдання спрямовувалися на 

оцінювання ступеню сформованості в учнів можливостей програмувати, 

регулювати і контролювати рухові координації. У процесі виконання завдань 

передбачалося створення перешкод: дзвонити у дзвіночок, ставити перед 

дитиною новий письмовий прилад. В якості основних параметрів виконання 

завдань цього напряму діагностичного комплексу використовувалися середній 

час виконання елементів малюнку і сумарний бал, який відображав тяжкість 

помилок, пов'язаних з недотриманням програми серійного руху або програми 

оптико-просторового розміщення елементів малюнку. 

V-й напрям. З метою вивчення особливостей сформованості мовленнєвих 

функцій в програму дослідження були включені діагностичні завдання на 

визначення стану розвитку імпресивного (збереженість слухових функцій; 

розуміння різної складності мовленнєвих одиниць) та експресивного мовлення 

(стан використання мовленнєвих одиниць у різних видах усного мовлення 

(відображене мовлення, номінативна функції мовлення, розповідна форми 

мовлення). Результати виконання запропонованих завдань оцінювалися за 

п‘ятибальною шкалою з урахуванням того, який вид дозованої педагогічної 

допомоги був використаний учнем при його виконанні.   

Узагальнюючи результати аналізу отриманих експериментальних 

матеріалів, зазначимо, що запропонована нами діагностична модель, 

розроблена на основі загальної структурно-функціональної моделі організації 

мозку, дозволила виявити і врахувати різні етапи довільної, опосередкованої 

мовленням і різного ступеня усвідомленості графічної діяльності, що 

здійснювалася з обов'язковою участю всіх трьох блоків мозку учнями з 

аутичними розладами. З'ясовано, що графічні помилки при виконанні різних 

видів письма в учнів з аутичними розладами можуть бути різного ступеня 
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вираженості і не завжди досягати того рівня тяжкості, який передбачається при 

дисграфії. Встановлено, що одні й ті ж за зовнішніми проявами графічні 

помилки мали різну природу і різні механізми. Визначено, що з позиції 

нейропсихологічного підходу, зокрема блокової функціональної організації 

мозкової діяльності, є можливим виділити декілька груп причин труднощів 

засвоєння графічних навичок учнями з аутизмом. 

Базуючись на аналізі результатів виконання діагностичних завдань, нами 

серед причин, виявлених за параметром стану функцій I блоку мозку, виділені 

такі групи. Група А (76 %) – це діти з переважанням сповільненості і 

стомлюваності (гіпоактивні) і група В (24 %) – з переважанням підвищеної 

активності (гіперактивні). Встановлено, що для гіперактивних дітей з аутизмом 

в більшому ступені характерна слабкість процесів програмування і контролю та 

переробки зорово-просторової інформації. Для учнів гіпоактивних типовою 

була демонстрація дефіциту переробки слухомовленнєвої і кінестетичної 

інформації. В цілому для учнів з аутизмом з дефіцитом I блоку (і 

гіперактивних, і гіпоактивних) характерним виявилося зниження 

продуктивності і погіршення темпових характеристик при виконанні практично 

всіх варіантів тестових завдань. Приклади Здобуті дані, на нашу думку, 

значною мірою створюють уявлення про різні варіанти енергетичного дефіциту 

та їхній зв'язок з проблемами оволодіння графічними навичками дітьми з 

аутизмом в початковій школі. Отримані результати узгоджуються з 

дослідженнями, якими встановлено, що дефіцит функцій I блоку мозку в тій чи 

іншій мірі є нейропсихологічним симптомом для всіх дітей з труднощами 

оволодіння програмовим матеріалом (А. Агріс, О. Єгорова, 2013).   

Виявлені нами вади становлення ІІ-го, виконавчого, рівня усталених 

автоматизмів і навичок спричинили труднощі формування операціонального 

рівня графічної діяльності і різних сенсомоторних патернів (від користування 

ручкою, олівцем до плавного автоматизованого письма). Водночас визначені 

порушення різних видів складних координацій, які аферентувалися за 

допомогою слуху, мали серійну організацію і були розчленованими в часі 
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руховими мелодіями, чітко вказували на те, що в їх основі лежала недостатня 

сформованість 2-го блоку організації мозкової діяльності дітей. Результати 

дослідження стану сформованості кінестетичної і динамічної організації 

моторики руки і артикуляційного апарату та вищих форм організації графічних 

рухів і дій також виявили порушення цієї ланки функціональної організації 

рухового акту учнів. 

Узагальнення аналізу матеріалів дослідження стану сформованості 

функціональної програмно-регулятивної складової (ІІІ-го блоку мозку) виявили 

найбільші труднощі у формуванні в учнів з аутизмом здатності цілеспрямовано 

та усвідомлено програмувати, планувати дії, вибирати способи й умови їхньої 

реалізації, контролювати їхню реалізацією, оперативно реагувати для 

здійснення детекції помилок і своєчасної їх корекції, а також зіставляти 

бажаний результат з одержаним. У системі цих функцій значні труднощі 

виявлено також у формуванні здатності до гальмування неадекватної рухової 

дії, у можливості змінювати рухову програму для перемикання з однієї рухової 

дії на іншу і робочої пам'яті (здатності зберігати і перетворювати інформацію 

для управління графічною дією). Такі діти легко відволікалися, важко 

зосереджувалися, швидко стомлювалися, часто були в‘ялі і байдужі, хоча могли 

витримувати достатньо високий темп роботи і показувати хороші результати. 

Отримані нами дані є важливими, оскільки загальновідомо, що при визначенні 

стану готовності дітей до школи ступінь розвитку зазначених функцій має 

вирішальне значення для  успіху в школі різних категорій дітей в набагато 

більшому ступені, ніж коефіцієнт розумового розвитку (IQ) або початкові 

навички читання і математичного рахунку (Blair, Razza, 2007; McClelland et al., 

2000; Rimm-Kaufman et al., 2000), а не вміння гальмувати неадекватні дії 

розглядається як предикатор їхніх успіхів в читанні, письмі і математиці від 

дитячого садка до середньої школи (Полонська, 2003, Хотильове, 2006, Blair, 

Razza, 2007; Bull, Scerif, 2001). 

З метою об‘єктивізації розподілу молодших школярів з аутичними 

розладами на групи, нами задіяна виявлена вся множина причин труднощів 
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оволодіння ними графічними навичками. Аналіз можливих шляхів вирі -

шення поставленого завдання дозволив зробити висновок, що в даному 

випадку найбільш прийнятним є статистичний параметричний критерій 

розпізнання, що забезпечує можливість оцінити ймовірність розрізнення 

груп на основі інформації про частоту окремих ознак, що зустрічаються в 

цих групах.У даному разі було прийнято припущення про те, що ознаками, 

які характеризують здатність ідентифікувати причину труднощів форму-

вання графічної діяльності в різних проявах взаємодії, можуть бути 

визначені такі складові графічної діяльності, як: функціонально-енергетич-

на, функціонально-операціональна і функція саморегулювання.  

Узагальнення результатів аналізу усіх одержаних експериментальних 

матеріалів нейропсихологічного обстеження дали підставу розподілити учнів з 

аутичними розладами на дві групи. Для І-ї групи учнів (46%) характерним є 

переважно недостатньо сформований функціонально-енергетичний компонент 

графічної діяльності, проявом якого стали визначені нами в учнів різні варіанти 

(гіпер- і гіпоактивність) енергетичного дефіциту, а також недорозвинення 

функції програмування і контролю. При цьому ми усвідомлювали, що методич-

них засобів визначення слабкості I блоку при нейропсихологічному обстеженні 

недостатньо і потребує в подальших дослідженнях додаткового застосування 

інструментальних методів, зважаючи на те, що проблеми енергетичного блоку 

загалом займають перше місце по частоті у дітей з труднощами навчання. 

Разом з тим, нами встановлено, що гіперактивні діти демонстрували переважан-

ня труднощів при виконанні завдань, пов‘язаних з процесами програмування й 

контролю і показували найбільш нестабільний характер виконання завдань. У 

гіпоактивних учнів погіршувалася продуктивність і помітно знижувалася 

швидкість виконання завдань середньої і високої складності.  

У ІІ-ї групи учнів (54%) виявлені симптоми в цілому склали синдром вад 

такого компонента графічної діяльності, як довільна саморегуляція, а саме: 

недостатня сформованість її еферентної системи (здатності до гальмування 

неадекватної рухової дії, зміни рухової програми, збереження і перетворення 
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інформації для управління графічною дією) і функціонально-операціональна 

складова забезпечення формування графічної діяльності (труднощі переробки 

слухомовленнєвої і кінестетичної інформації).          

Подальше застосування статистичного параметричного критерію роз-

пізнання вад графічної діяльності сприяло виділенню не окремих симптомів, а 

опису цілісного симптомокомплексу її недорозвинення. Надалі це дозволило в 

симптомокомплексі виділити однорідні (загальні) ознаки, що склали якісну 

специфіку провідної недостатності компонентів графічної діяльності, а саме: 

труднощі у формуванні в учнів з аутизмом здатності цілеспрямовано та усві-

домлено програмувати, планувати дії, вибирати способи й умови їхньої реаліза-

ції і контролювати їхню реалізацією. Водночас визначено також те, що в цілому 

для учнів 1-ї і ІІ-ї групи з аутизмом характерним виявилося зниження продук-

тивності і погіршення темпових характеристик при виконанні практично всіх 

тестових завдань, що зумовлювало у подальшому застосування відповідних ме-

тодів і прийомів у процесі корекційно-розвивального навчання. Отже, з точки 

зору концепції А.Р. Лурія про блокову будову мозку класична нейронпсихологіч-

на методика, вперше в повному обсязі застосована нами в діагностиці дітей з 

аутизмом, може розглядатися як чутлива до визначення причин труднощів фор-

мування графічних навичок, цієї кінцевої ефекторної ланки письма в дітей з РАС. 

Узагальнюючи аналіз отриманих експериментальних матеріалів, зазначи-

мо, що визначення причин виникнення труднощів у навчанні – одне з найваж-

ливіших практичних питань дитячої аутології. Аналіз матеріалів дослідження 

показує, що застосування нейропсихологічних проб дає достатньо точні прог-

нози виникнення труднощів формування графічних навичок, оскільки включає, 

перш за все, різні складові функцій програмування і контролю (планування, 

перемикання, робочу пам'ять). Разом з тим, нами встановлено, що в системі 

діагностики причин труднощів формування графічних навичок, застосовуючи 

батарею нейропсихологічних методик, необхідно планомірно використовувати 

процедури динамічного спостереження і скринінгову стратегію. 

Водночас при застосуванні нейропсихологічної методики в роботі з дітьми з 
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розладами аутичного спектра нами постійно враховувалася така особливість 

дітей з аутизмом, як  сенсорно-інтегративна дисфункція, яка під час занять 

викликала значні проблеми в процесі діагностики дитини як наслідок її 

труднощів/нездатності правильно обробляти сенсорну стимуляцію, що  

надходила від учителя і зовнішнього світу.  Тому педагогу під час проведення 

діагностичного заняття важливо було оперативно оцінювати і враховувати не 

окремі симптоми, а саму модель поведінки дитини, тобто поведінку загалом. 

Накопичені нами дані дозволяють говорити про те, що зазначені причини 

труднощів засвоєння графо-моторних навичок виявляються і призводять до 

збоїв в навчальній діяльності не тільки (і не завжди) в учнів з аутичними 

розладами 6-7 років, але й пізніше - у віці 9-10 років. Застосування ж 

нейропсихологічного методу дослідження дозволяє одночасно оцінити 

функціональний стан мозку в цілому і його окремих структур, а також стан 

окремих психічних функцій дітей з РАС.  
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УДК 374    Педагогічні науки 

 

SOFT SKILLS – УНІВЕРСАЛЬНІ НАВИЧКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ В 

ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ. 

 

Андрєєва Ю.М., 

методист Сватівського районного молодіжного центру  

«Слобожанська духовна криниця ім. М. Щепенка»  

м. Сватове, Луганська область, Україна 

Ми живемо в швидкоплинному світі. Нові галузі постійно народжуються, а 

старі — зникають. У доповіді Світового економічного форуму йдеться, що майже 

65% робіт, які виконуватимуть нинішні учні, ще не існують. 
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Беручи до уваги наслідки автоматизації робочого процесу, виникає ключове 

питання: якими навичками повинні володіти майбутні покоління? 

У країнах Європейського Союзу формується поняття м‘яких навичок (soft 

skills). Вони протиставляються жорстким – спеціальним вузькопрофесійним 

навичкам (hard skills), бо не мають однозначної жорсткої прив‘язки до 

конкретної діяльності. [1] 

М'які навички, іноді гнучкі навички (англ. soft skills) — комплекс 

неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну 

участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від 

спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою. [2] 

Часто м‘які навички називають також універсальними або 

функціональними компетенціями, а факт володіння ними – функціональною 

грамотністю (functional literacy). ЮНЕСКО та Європейська комісія 

навіть встановили мінімальний рівень такої грамотності, необхідний кожному 

європейцю для того, аби «вписатися» в суспільство й не бути «соціальним 

інвалідом», не кажучи вже про професійну самореалізацію. [1]  

 

Сьогодні освіта, в тому числі і позашкільна, прискорює процес розвитку й 

становлення людини як особистості, суб'єкта, забезпечує формування її 

духовності, світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. Процес і 

результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних 

умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її 

розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної 

культури у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну 

своєрідність цієї особистості. [3] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf
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Оскільки саме універсальні компетенції є найголовнішим козирем 

сучасного фахівця, компанії та рекрутингові агенції не можуть дійти згоди та 

визначити найважливіші з них. 

Компанія Microsoft провела дослідження, де на вершині списку для ТОП-

60 найоплачуваніших професій опинились ораторські та комунікативні 

здібності, володіння офісними програмами, створення презентацій, менеджмент 

проектів і високий рівень самоорганізації. 

Forbes  вважає найголовнішими комунікативну компетентність, 

креативність, написання якісних текстів, досвід роботи у команді, базові 

комп‘ютерні знання та здатність до «ре-інжинірингу» – готовність робити 

звичні речі в новий спосіб. 

Німецька хвиля відзначає комунікативні та управлінські таланти: 

ораторське мистецтво, вміння переконувати, лідирувати, управляти, робити 

презентації, знаходити підхід до людей і вирішувати конфліктні ситуації. 

Британська платформа інтернет-навчання  SkillsYouNeed  виділяє 

персональні навички (тайм-менеджмент, саморозвиток, управління емоціями та 

навіть організацію харчування, догляду за тілом, спортивних тренувань, 

ефективного сну), інтерперсональні (комунікація, робота у команді, ведення 

переговорів, конфлікт-менеджмент), лідерські здібності, проведення презен-

тацій, а також письменницьку майстерність і базові математичні знання. 

 

Зміст кожної групи не є фіксованим, він постійно розширюється. 

Наприклад, Європейський словник навичок та компетенцій містить тисячі 

найменувань і продовжує зростати. 

http://www.microsoftblog.com.ua/2013/10/22/yaki-navichki-najpotribnishi-dlya-uspishnoyi-kar-yeri-doslidzhennya-microsoft/
http://www.forbes.com/2010/02/18/most-important-job-skills-personal-finance-universal.html
http://www.dw.de/soft-skills-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-4837922
http://www.skillsyouneed.com/
http://studway.com.ua/how-to-sleeplessness/
http://disco-tools.eu/
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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі було порушено питання 

про майбутнє професій. Названо список тих умінь, які будуть потрібні у 2020 

році.  

Список цікавий, тому що показує дві значні тенденції розвитку людини, 

суспільства і культури. Але поки докладніше про кожен з десяти пунктів. 

1. Комплексне багаторівневе рішення проблем (Complex problem solving) 

Це означає, що людина здатна бачити суть проблем і розбиратися з причиною, а 

не з наслідком. Найбільш затребуваними будуть ті фахівці, які будуть володіти 

системним, цілісним підходом до вирішення будь-яких проблем, будуть знати, 

на що ще звернути увагу, крім очевидного. 

2. Критичне мислення (Critical thinking) 

Це такий спосіб мислення, при якому людина ставить під сумнів інформацію, 

що надходить і навіть власні переконання. Це дуже корисна навичка, тому що 

питання «Чи може все працює зовсім не так, як ми припускаємо?» допомагає 

розвитку. 

3. Креативність в широкому сенсі (Creativity) 

Творчий початок - це здатність бачити те, чого ще немає. Коли Мікеланджело 

запитали, як він створив статую Давида, скульптор відповів: «Я побачив ангела 

в шматку мармуру, і мені захотілося звільнити його». 

4. Уміння управляти людьми (People management) 

Управління людьми - це складна наука про те, як лідерам приймати головні 

рішення. Не просто про підлеглих, а про Людей. Як мотивувати співробітників 

так, щоб вони бігли підтюпцем на роботу, а не з роботи? Як не помилитися в 

людині, приймаючи його на роботу, і підвищувати тих, хто цього заслуговує? 

Як розрулювати конфлікти всередині команди? Знати відповіді на всі ці 

питання - і значить володіти people management. 

5. Взаємодія з людьми (Coordinating with others) 

Це, мабуть, зрозуміло. Аскетичність може шкодити будь-якій діяльності. Якщо 

ви власник бізнесу, якому важко спілкуватися з людьми, потрібно найняти того, 

хто вміє налагодити контакт з іншими. 
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6. Емоційний інтелект (Emotional intelligence) 

Зараз під емоційним інтелектом розуміється здатність розуміти емоції, наміри і 

мотивацію інших людей і свої власні, а також уміння управляти своїми 

емоціями та емоціями інших людей. 

7. Формування власної думки та прийняття рішень (Judgment and decision-

making) 

Чи хочеш, чи вмієш - нікому не буде цікаво. Потрібно буде формулювати свою 

думку і приймати рішення. Самостійність у всьому. 

8. Клієнтоорієнтованість (Service orientation) 

Судячи з прогнозів, сфера послуг в світі буде тільки зростати, а хороший сервіс 

завжди на вагу золота.  

9. Уміння вести переговори (Negotiation) 

Уміння ясно висловлюватися, бути переконливим - трендовий навик. 

Найприємніше, що з практикою ним опанувати може кожен. 

10. Гнучкість розуму (Cognitive flexibility) 

Когнітивна гнучкість - це здатність розуму швидко перемикатися з однієї думки 

на іншу, а також обмірковувати кілька речей одночасно. [4] 

Позашкільна освіта має широкі можливості для формування та розвитку 

м‘яких навичок у дітей та молоді. Шляхом провадження інноваційної діяльнос-

ті педагогами-позашкільниками, застосування сучасних педагогічних інтерак-

тивних технологій в освітньому процесі  позашкільного закладу можна досягти 

підвищення рівня компетентностей гуртківців. Ефективними формами роботи в 

даному випадку стане впровадження в гурткову роботу сучасних форм, методів 

та прийомів роботи з вихованцями. Це можуть бути тренінгові технології, про-

ектна діяльність, квест-технології, SWOT-аналіз та ін. За таких умов позашкіль-

ний заклад може стати дієвою платформою для гармонійного розвитку майбут-

ньої компетентної особистості, громадянина України, людини, яка буде здатна 

до активного, творчого, відповідального життя в сучасному суспільстві. 

Література: 

1. Soft skills: універсальні навички європейського рівня. [Електронний 
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2. М‘які навички. [Електронний ресурс]: - Режим доступу 15.02.2019: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%B

D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8  

3.  Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, головний ред. 

В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с. 

4. 10 професійних навичок, якими має оволодіти людина до 2020 року. 

[Електронний ресурс]: - Режим доступу 22.02.2019: 
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КРОС-КУЛЬТУРНЕ НАВЧАННЯ: ПИТАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

РОЗГЛЯНУТИ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Баранова Л.М., 

Викладач кафедри Іноземних мов 

Державного Університету Телекомунікацій 

м. Київ, Україна 

Крос-культурне навчання є важливим компонентом процесу переселення 

будь-якої багатонаціональної організації. Навчання - це інструмент, який 

оптимізує корпоративну позицію на глобальній арені - де культурні фактори 

впливають на всі аспекти бізнесу - шляхом навчання та підготовки корпорацій, 

менеджерів, співробітників і сімей, шляхом максимізації їхньої міжкультурної 

адаптації, а також допомоги у запобіганні передчасно повертається. 

Це всі сфери, що викликають занепокоєння для корпорації, працівника та 

супутньої сім'ї.  Деякі переваги крос-культурного навчання очевидні, коли існує 

https://studway.com.ua/soft-skills/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ovolodity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html
http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ovolodity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html
https://www.work.ua/articles/career/1269/
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потреба в менеджерах будинку та приймаючої сторони, щоб зрозуміти, що 

переживає емігрант, необхідність спілкування між відділеннями в різних 

культурах або необхідність для керівників різних культур розуміти кожного 

інші, незалежно від того, чи є учасник виїзду. 

Під час підготовки до призначення іноземців корпорації повинні 

відповісти на ряд питань, що стосуються термінів, глибини та довжини, 

розташування та очікувань від навчання.  

Пошук часу 

Перехід від вибору правонаступника до від'їзду має тенденцію бути 

коротким, і, як тільки рішення буде прийнято, корпорації часто хочуть, щоб їх 

співробітники перебували за кордоном якомога швидше. Як результат, крос-ку-

льтурні тренінги повинні бути реалізовані протягом короткого проміжку часу. 

З корпоративної точки зору, професіонали з людських ресурсів задаються 

питанням, чи можна проводити навчання на додаток до виконання 

імперативних адміністративних потреб. Іншим елементом корпоративного 

опору є той факт, що багато фахівців з людських ресурсів не мають 

самостійного досвіду іноземців, і їх легко переконати, що є недостатній час, 

отже, відсутність потреби у навчанні. Додаткове корпоративне опору 

міжкультурному навчанню часто має короткостроковий фінансовий характер 

Сімейні справи 

Для сімей тиск на виконання "тисячі і одного" особистих завдань означає, 

що включення навчання стає рутиною. Зіткнувшись з усім, що потрібно зроби-

ти, блокування від двох до трьох днів або більше для навчання може стати 

проблемою. Проте цей виклик явно потребує задоволення, якщо врахувати, що 

дивовижні культурні розбіжності та проблеми адаптації сім'ї є найпоширенішими 

причинами невиконання завдання. Крос-культурні тренінги допомагають 

родинам у вирішенні проблеми адаптації за кордоном і заохочує їх до цієї 

постійної можливості для зростання. 

Поглиблене навчання 

Північноамериканці звикли до миттєвого суспільства: миттєва кава, 
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миттєві фотографії, миттєва інформація та миттєве обслуговування. Одним із 

наслідків цього є те, що від людей, які пройшли міжкультурну підготовку, час-

то очікується миттєве пристосування та адаптація, тому компанії вважають, що 

надання мінімальної підготовки - незалежно від країни перебування – достатньо. 

Північноамериканські компанії повинні дізнатися, що глибина підготовки є 

ключовим елементом процесу підготовки, де глибина включає велику підготов-

ку з повсякденних питань бізнесу та життя в культурі приймаючої країни. 

Сьогодні на світовому ринку існує безперечна потреба в системах 

людських ресурсів, які заохочують і демонструють індивідуальну і 

корпоративну глобальну компетентність. Особливу цінність мають глобально 

компетентні менеджери, які розуміють різноманітність зовнішніх ринків і 

культур, які можуть взаємодіяти з людьми з інших країн і володіють навичками 

ефективно жити і працювати за межами своїх країн. Ця компетенція розвива-

ється лише шляхом надання глибокої міжкультурної підготовки іноземцям. 

Крім того, індивідуальні тренінги оптимізують наявний час, зосереджу-

ючись на питаннях, що викликають особливу стурбованість для кожної особи, 

сім'ї та корпорації. Процес набуття навичок адаптації не може бути завершений 

за лічені години, а також це не процес, який можна здійснити лише за 

допомогою читання книги, серії статей або перегляду відео. 

Підготовка до міжнародного завдання вимагає як експериментальної 

складової, так і поглибленого вивчення культури господаря. Мало того, що 

правонаступник повинен розуміти загальні міжкультурні відмінності між 

людьми, але повинен бути в змозі зрозуміти ті відмінності, які вбудовані в 

корпоративну культуру. 

Що стосується сімей, то не тільки еміграціям потрібна загальна 

інформація про міжкультурне життя, а й знання, необхідні для функціонування 

в новому суспільстві на денній основі.  

Де тренуватися 

Питання термінів, а також глибина і тривалість навчання призводить до 

питання про місце проведення навчання. У більшості випадків крос-культурні 
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тренінги відбуваються за кілька тижнів або днів до переїзду. Корпорації, 

працівники та сім'ї часто вважають, що підготовка до від'їзду є єдиним 

варіантом, тим самим збільшуючи опір з боку всіх зацікавлених осіб через 

обмеження часу. З огляду на цей тиск на всіх зацікавлених осіб, навчання 

повинно бути забезпечене у країні, що приймає, або в обох країнах, якщо це 

необхідно. Питання про найкраще місце для навчання може бути вирішено 

шляхом проведення належної оцінки емігрантів та їхніх сімей, обмежень у часі, 

доступних місцях, глибини та тривалості навчання, які вони потребують. 

Встановіть реальні очікування 

Поряд з питаннями часових обмежень, вимог до глибини та місця 

навчання, нечіткі очікування щодо обсягу та результатів міжкультурної 

підготовки можуть призвести до непорозумінь та опору з боку корпорацій та 

окремих осіб. Корпорації, які йдуть глобально і не бажають використовувати 

міжкультурну підготовку, можуть мати культуру, яка не розуміє впливу такого 

навчання. Основне припущення полягає в тому, що технічна робота має 

виняткове значення і що переміщення керівництва з Торонто до Пекіна 

відбудеться так само, як і переїзд з Торонто до Оттави. В інший час корпорації 

та емігранти припускають, що єдиним фокусом всієї підготовки буде робоче 

місце, мінімізуючи важливість повсякденного життя та сімейних питань. 

Інколи корпорація, окремі емігранти та їхні сім'ї мають дещо 

нереалістичні очікування того, що може досягти міжкультурне навчання. 

Крос-культурне навчання спрямоване на розвиток розуміння як ділових, 

так і повсякденних аспектів життєдіяльності приймаючої культури. Основною 

метою навчального процесу є надання допомоги у вирішенні питань 

міжкультурної адаптації та підготовка до інтеграції всіх членів сім'ї у їхнє нове 

життя. Додаткові цілі та завдання міжкультурної підготовки включають: 

• надання знань про країну перебування стосовно культури, історії, 

релігії, економіки; 

• сприяння процесу адаптації та набуття навичок міжкультурної 

обізнаності у сфері бізнесу, а також управління та нагляду за працівниками; 
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• надання інформації про умови ведення бізнесу, етику, етикет і 

вирішення конфліктів;  

• розвиток здатності досліджувати відносини та відносини як у межах 

своєї робочої культури, так і між членами різних корпорацій та культур. 

Дослідження показали, що існує позитивний зв'язок між реалістичними 

очікуваннями та міжкультурною адаптацією. Відповідне навчання перед 

від'їздом допомагає емігрантам розвивати ці реалістичні очікування від свого 

досвіду в культурі приймаючої країни. 

Навчання: невід'ємна частина 

Крос-культурне навчання є одним втручанням, вбудованим в цілу область 

підготовки для емігрантів та їхніх сімей. Перед корпораціями та тренінговими 

організаціями, які обслуговують їх, під час впровадження ефективних 

навчальних програм стикаються питання про терміни, глибину, місце 

розташування та очікування щодо міжкультурної підготовки. 

Важливо відзначити, що міжкультурне навчання не є лише проблемою 

для особистої та сімейної міжкультурної адаптації, це втручання, яке приносить 

практичні та вигідні рішення будь-якій багатонаціональній організації. 

Рекомендації для успішного навчання 

Крос-культурні тренінги для окремих емігрантів та їхніх сімей повинні 

бути включені як стандартизований підготовчий інструмент для успішного 

міжнародного призначення. Нижче наведені рекомендації для корпорацій щодо 

здійснення цієї основної послуги: 

1. Міжкультурний тренінг повинен вважатися обов'язковим процесом.  

2. Місце проведення навчання повинно бути встановлене відповідно до 

потреб сім'ї як частини процесу підготовки, і корпорації повинні визнати, що 

навчання може проводитися в країні перебування або в країні перебування.  

3. Глибина підготовки є надзвичайно важливою 

4. Сім'ї повинні бути включені до навчального процесу.  

5. Мовна підготовка повинна бути включена в міжкультурне навчання, де 

це можливо, і повинна заохочуватися як постійний аспект завдання. 
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6. Освіта та очікування щодо підготовки повинні бути розроблені 

тренінговими компаніями для міжнародних фахівців з людських ресурсів і, у 

свою чергу, легко перекласти для підготовки кожного окремого іноземця.  

Література: 

1. Amazon pulls the plug on New York headquarters 

2. 'Pay to move' attracts people – not employers 

3. ‗Life sabbaticals‘ popular: Survey 

____________________________________________________________________ 

Педагогічні науки 

 

БУЛІНГ- СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА, ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОСТІ 

 

Бедь Н.М. 

Практичний психолог Річківського НВК І-ІІ ст. 

аспірант теорії і методики професійної освіти 

 Харківського національного університету внутрішніх справ, 

 Україна 

   Булінг,як соціальне явище, властиве переважно організованим 

колективам, отож з огляду на зазначене, виділяють основні місця булінгу: 

булінг у навчальному закладі; булінг на робочому місці (мобінг); булінг в армії 

(«дідовщина»); кібербулінг(насилля в інформаційному просторі) тощо. Уперше 

термін булінг (з англ. "bully" – хуліган, забіяка, грубіян, насильник; "bullying" – 

цькування, залякування, третирування)з‘явився на початку 70-х рр. XX ст. у 

Скандинавії, де група дослідників вивчала явище насильства між дітьми в 

школі. 

   Cеред сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно загострилася 

проблема насильства, довготривалих агресивних проявів та третирування у 

міжособистісних стосунках підлітків, здійснюваних самими дітьми одне до 

одного. За своєю сутністю третирування - це специфічна форма агресивної 

поведінки, при якій сильніший (авторитетний) учень (або учні) систематично 

https://www.hrreporter.com/article/39336-amazon-pulls-the-plug-on-new-york-headquarters/
https://www.hrreporter.com/recruitment-and-retention/38945-pay-to-move-attracts-people-not-employers/
https://www.hrreporter.com/article/38927-life-sabbaticals-popular-survey/
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переслідує іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація третирування не 

обмежується лише ролями «агресора» та «жертви», вона залучає інших 

однокласників, роблячи їх активними або пасивними учасниками цих відносин. 

Такі стосунки отримали назву шкільний булінг, розповсюдження якого 

впродовж останніх років визнано в освітній практиці та є соціальною 

проблемою. 

   Явище булінгу надзвичайно поширене у сучасній школі, педагоги 

багато роблять для того, щоб запобігати знущанню та своєчасно усувати його, 

але цю проблему іноді замовчують, не афішують випадки знущань, її не 

прийнято обговорювати. За таких умов проблема не усувається, навпаки, вона 

набуває більших обсягів і жорстокіших проявів. Запобігання та профілактика 

випадків шкільного насильства є найважливішим завданням педагогів та 

психологів, оскільки жорстоке ставлення до дитини неминуче призводить до 

низки руйнівних наслідків, а саме: 

 педагогічних наслідків: шкільна дезадаптація, академічна 

неуспішність; 

 психологічних наслідків: психологічні розлади, закріплення в 

свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення 

соціалізації, соціальна дезадаптація; 

 медичних наслідків: травматизація або суїцид. 

Булінг (bullying, від анг. bully - хуліган, забіяка, задирака, грубіян, 

насильник) - це форма психічного насильства у вигляді утиску, дискримінації, 

цькування, травлі, бойкоту, дезінформації, псування особистих речей, фізичної 

розправи. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення 

(фізичного та психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших 

дітей, які не здатні захистити себе в даній ситуації.  Булінг - явище глобальне і 

масове. 

Булінг характеризують чотири головні компоненти: 

- по-перше: це агресивна і негативна поведінка;  

- по-друге: булінг здійснюється систематично;  
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- по-третє: булінг відбувається у взаємостосунках, учасники яких мають 

неоднакову владу та фізичні можливості;  

- по-четверте: булінгова поведінка є навмисною. 

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні до 

жертви, прагнення підкорювати собі, боротьба за лідерство, потреба у 

підпорядкуванні лідерові або нейтралізації суперника; зіткнення різних 

субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; 

агресивність і віктимність; наявність у дитини-жертви психічних і фізичних 

вад; відсутність предметного дозвілля; бажання принизити заради задоволення, 

розваги чи самоствердження; потреба у самоствердженні та навіть у 

задоволенні садистських потреб окремих осіб. Булінг також може виникати як 

компенсація за невдачі у навчанні, суспільному житті, а також від тиску та 

жорстокого поводження батьків чи інших дорослих, при недостатній увазі з 

боку дорослих тощо; як крайня міра, коли учень вичерпав всі інші можливості 

для задоволення своїх потреб, і у випадках, коли учні протестують проти 

певних правил, виражаючи невдоволення, прагнучи зруйнувати дещо в своєму 

оточенні. Булінг у шкільному середовищі може виникати і тоді, коли 

відбувається боротьба між учнями за вищий статус у груповій ієрархії, 

задоволення своїх соціальних потреб та як інструмент маніпулювання та 

контролю учнем свого мікросоціуму. 

Виходячи із практичних спостережень, можна визначити наступні 

форми шкільного булінгу: 

1. Фізичний шкільний булінг – умисні удари, стусани, побої нанесення 

інших тілесних ушкоджень тощо; сексуальний булінг, хеппісліпінг.  

2.Психологічний шкільний булінг – насильство, пов‘язане з дією на 

психіку, що завдає психологічну травму через словесні образи або погрози, 

переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна 

невпевненість. До цієї форми належать вербальний булінг (знаряддям слугує 

голос (образливе ім‘я, з яким постійно звертаються до жертви, обзивання, 

поширення образливих чуток і т. д.); образливі жести або дії; залякування 
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(використання агресивної мови тіла й інтонацій голосу для того, щоб змусити 

жертву здійснювати або не здійснювати що-небудь); ізоляція (жертву навмисне 

ізолює, виганяє або ігнорує частина учнів або весь клас); активне 

неприйняття (виникає у відповідь на ініціативу, що походить від жертви, 

кривдники дають зрозуміти, що вона ніхто, що її думка нічого не означає, 

роблять її «цапом відбувайлом»); пасивне неприйняття (виникає лише в 

певних ситуаціях, коли треба вибрати когось у команду, групу, сісти за парту, 

прийняти в гру, діти відмовляються: «З ним не буду!»); ігнорування (не 

звертають уваги, не спілкуються, не помічають, забувають, не проявляють 

відкритої агресії, але й не цікавляться); вимагання (грошей, їжі, інших речей); 

пошкодження та інші дії з майном (крадіжка, грабіж, ховання особистих 

речей жертви); кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, 

Інтернету, інших електронних пристроїв (пересилання неоднозначних 

зображень і фотографій, обзивання, поширення чуток тощо)). Вважають, що 

жертвами булінгу стають діти чутливі, замкнуті, сором‘язливі, тривожні, 

невпевнені в собі, нещасні, з низькою самоповагою, схильні до депресії, діти, 

які не мають жодного близького друга й успішніше спілкуються з дорослими, 

ніж з однолітками (Дан Ольвеус). Однак провокувати знущання над собою 

можуть і сильні, обдаровані особистості. Перебуваючи у звичайній школі, 

обдарований учень запускає визначені механізми розвитку булінгу, викликає 

заздрість і роздратування однолітків високим рівнем знань, допитливістю, 

акумуляцією уваги вчителя. Унаслідок цього відбувається ізоляція 

обдарованого учня від класу. Погане ставлення до нього поступово стає 

причиною відповідної поведінки: неприйнята в класі дитина починає 

порушувати правила, діє імпульсивно й необдумано [10]. Основні механізми 

розвитку булінгу: страх; заздрощі та конкуренція; неприйняття інакшості; 

бажання підпорядковувати когось власній волі; бажання витіснити когось із 

групи (колективу); бажання принизити іншого. Як соціально-психологічне 

явище булінг впливає на всіх учасників групи чи класу дітей, де він виникає. 

Зокрема Д. Ольвеус описав таку рольову структуру булінгу:  
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1) учень, який є жертвою булінгу;  

2) учні, які здійснюють насилля, ініціюють і відіграють лідерські ролі в 

процесі булінгу – «булери», або переслідувачі, агресори;  

3) послідовники – учні, які позитивно ставляться до знущань над іншими 

й беруть активну участь у цьому, але зазвичай не є ініціаторами та не 

відіграють головної ролі;  

4) пасивні «булери» – учні, які відкрито підтримують булінг, наприклад 

через сміх чи привертання уваги до ситуації, проте не втручаються в неї;  

5) потенційні «булери» – учні, яким подобаються знущання, але вони не 

виявляють цього ззовні;  

6) «спостерігачі» (байдужі свідки) – учні, які не беруть участі в булінгу, і 

можуть вважати, що це не їхня справа, тобто виявляють байдуже ставлення до 

ситуації; 

 7) «потенційні захисники» – ці учні негативно ставляться до насилля і 

вважають, що повинні допомогти жертві, проте нічого не роблять;  

8) «захисники» – учні, які виявляють негативне ставлення до явища, 

вони захищають жертву або намагаються їй допомогти [15].  

Булінг – переважно латентний для інших осіб процес, але діти, які 

зазнали цькувань, отримують психологічну травму різного ступеня тяжкості, 

що призводить до важких наслідків, аж до самогубства. Тому найнебезпечніші 

в цьому явищі наслідки. Причому наслідки і для жертв булінгу, і для булерів, і 

для спостерігачів, а саме:  

1. Діти, які стають переслідувачами, більше, ніж їхні однолітки схильні до 

участі в бійках, до крадіжок, уживання алкоголю і куріння, у них низькі оцінки 

зі шкільних предметів, вони також можуть носити зброю.  

2. Діти, які лише спостерігають знущання, також, як і самі жертви, 

можуть почуватися в небезпеці. У них може спостерігатися страх, нездатність 

діяти, почуття провини за бездіяння, а  також може виникати бажання 

приєднатися до процесу, особливо якщо в них немає стійкого ставлення до 

ситуації. 
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 3. У дітей, які стають об‘єктами булінгу, відзначають такі риси (за Х. 

Лейманном):  

− перша група пов‘язана з впливом стресу на когнітивні процеси, що 

спричиняють фізичні гіперреакції (порушення пам‘яті, порушення концентрації 

уваги, депресія, апатія, швидке роздратування, загальна втома, агресивність, 

почуття незахищеності, фрустрація);  

− друга група вказує на психосоматичні симптоми (нічні жахи, біль у 

шлунку, діарея, блювання, відчуття слабкості, втрата апетиту, стискання у 

горлі, схильність до плачу, почуття самотності);  

− третя група поєднує симптоми, що виникають під впливом виділення 

стресових гормонів і діяльності автономної нервової системи (біль у грудях, 

пітливість, сухість у роті, серцебиття, часте дихання),  

− четверта група відображає симптоми, пов‘язані з м‘язовим 

напруженням (біль у спині, біль у задній частині шиї, біль у м‘язах);  

− п’ята група пов‘язана з проблемами сну (труднощі під час засинання, 

переривчастий сон, раннє пробудження);  

− шоста група симптомів: слабкість у ногах, загальна слабкість; 

 − сьома група: втрата свідомості, тремор (тремтіння тіла або окремих 

частин тіла). 

   Отже, булінг у шкільному середовищі впливає на підлітка таким чином, 

що він не засвоює поняття моралі як суспільного явища, тому в процесі 

діяльності, організованої взаємодії між школярами не відбувається 

усвідомлення відповідальності один перед одним та перед колективом. 

Шкільний булінг за своєю природою є складним, системним та 

комплексним соціально-психологічним явищем, яке розвивається в ситуації 

ворожості, конфліктності, страху. На агресивні та жорстокі прояви поведінки 

булерів впливають наступні чинники: 

 культ насильства у суспільстві; 

 негативний вплив кіно, телебачення та інших ЗМІ; 

 низький рівень виховання учнів «групи ризику»; 
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 байдужість з боку батьків; 

 комп'ютерні ігри, що мотивують на насильство. 

Саме у середній школі відбувається збільшення кількості випадків 

виникнення та прояву булінгу. Проявляється булінг, як правило, в позаурочний 

час та у неконтрольованих дорослими місцях. Булінг є внутрішньогруповим 

процесом та передбачає специфічну групову динаміку. 

Окрім лікарів, психіатрів, психологів, які займаються зазвичай уже з 

тими, хто піддався цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків або 

однокласників, до вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, 

долучатись учителі, соціальні педагоги, шкільні психологи та батьки школярів. 
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Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПИСАНКАРСТВА  

 

Бедь Н.М. 

Вчитель трудового навчання, 

практичний психолог Річківського НВК І-ІІ ст. 

аспірант теорії і методики професійної освіти 

 Харківського національного університету внутрішніх справ, 

 Україна 

 Знайомство з традиціями та обрядами українського народу є важливим 

елементом у вивченні українського декоративно-прикладного мистецтва. 

Писанки - це важлива складова української культури, народних традицій. Тому 

ознайомлення з витоками писанкарства, техніками розпису писанок є 

важливими у вихованні поваги школярів до традицій українського народу. 

Писанка — яйце, декороване традиційними символами, які намальовані 

за допомогою воску й барвників та сучасних технологій оздоблення. Писанка – 

це оберіг, який несе в собі прості образи: благополуччя, достаток, сімейне 

щастя, здоров‘я. Різноманітність художніх традицій у цьому виді народного 

мистецтва – надзвичайна, що дає унікальний матеріал для вивчення української 

національної орнаментики. 

Відродження писанкарства в шкільному курсі на уроках трудового 

навчання сприяє пізнаванню культури українського народу, його звичаїв, 

традицій, розвитку в школярів естетичного розуміння світу, виховання любові 

до рідного краю. 

На уроках трудового навчання діти засвоюють технологію писанкарства, 

глибше пізнають традиції українського народу, вчаться розуміти орнаментику 

писанки. Це сприяє духовному, естетичному збагаченні душі дитини. Ситуація 

успіху, радості, самоутвердження, які переживає дитина під час написання 

писанки, спонукає її продовжити творчу роботу, але вже на вищому рівні. 

Під патріотизмом ми розуміємо здатність юнаків і дівчат ідентифікувати 

себе з українським народом, почуватися громадянами Української держави та 
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потребу у постійному самоствердженні для власного духовного, 

інтелектуального різнобічного зростання й утвердження демократії і блага 

самого суспільства. Таким чином, можна визначити патріотизм як знайдену 

етичну й естетичну цінність у ході духовного самовизначення особистості й 

народу, що зберігає самобутні форми національно-культурної життєдіяльності 

в межах єдиної держави й права, незалежної від хронологічних рамок. 

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в 

педагогічній роботі по його формуванню має бути поєднано ознайомлення 

учнів з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, 

практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та 

ін.), національні, державні свята. Все це дозволяють реалізувати різні види 

декоративно-прикладного мистецтва, зокрема писанкарство. 

Основними напрямами патріотичного виховання, на нашу думку, є: 

формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; 

ознайомлення з явищами суспільного життя; формування знань про історію 

держави, державні символи; ознайомлення з традиціями і культурою свого 

народу; формування знань про людство. 

Писанкарство як вид декоративно-прикладного мистецтва дозволяє 

забезпечити реалізацію цих напрямів. Це пов‘язано з тим, що важливим 

напрямом патріотичного виховання є прилучення учнів до народознавства – 

вивчення культури, побуту, звичаїв та традицій рідного народу, що в свою 

чергу забезпечує вивчення писанкарства як виду народного мистецтва. Учнів 

ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, 

видами народного мистецтва пояснюють зв'язок людини з минулими і 

майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до 

родинних і народних традицій. 

Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції – досвід, 

звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються 

з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати 

пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні звичаї – усталені 
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правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма 

виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.). 

Педагогічна цінність пізнання писанкарства, як виду декоративно-

прикладного мистецтва в процесі формування патріотизму пояснюється 

наступними важливими причинами: 

− твори цього виду мистецтва дозволяють виховувати у школярах 

національну культуру сприйняття матеріального світу, 

− сприяють формуванню патріотичних почуттів, 

− залучають до духовних надбань народу, формуючи тим самим 

загальну культуру особистості; 

− створюють сприятливі умови для примноження духовної спадщини 

українського народу. 

Розглянемо більш детально психолого-педагогічні аспекти впливу 

писанки на формування патріотизму учнів. Зокрема, твори цього виду 

мистецтва дозволяють виховувати у школярах не лише національну культуру 

сприйняття матеріального світу, а й залучають до духовних надбань народу, без 

чого неможливо здійснювати патріотичне виховання учнів. Наприклад, колись 

із писанками виконувались дії в магічних ритуалах. Багато із цих магічних дій, 

надто ж пов'язаних із землеробством, практикуються до сьогодні. Так, на 

весняного Юра (6 травня) для забезпечення доброго врожаю писанки котили по 

зеленому збіжжі й закопували у землю. Великоднього ранку вмивалися водою, 

в яку перед тим клали крашанки та срібні вироби, аби прибували сила й краса, а 

шкіра на личку була гладенька, як на яєчку. Шкаралупу з-під свячених яєць 

кидали у воду, що тече, аби задобрити пращурів і щоб у них («на тому світі») 

також настало свято (на Великдень). Свячені писанки є оберегом житла від 

природних стихій, а для людей і тварин – від «лихого ока». Важливо також для 

учнів знати, що писанкарство має свої закони, яких дотримувалися з покоління 

у покоління.  

Таким чином, прилучаючись до народознавства під час ознайомлення з 

писанкарством, учні поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у 
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тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи 

традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів'я, приказки, 

ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли (вишивка, 

петриківський розпис, яворівська іграшка, писанкарство), вони поступово 

отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній 

творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються 

знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх 

представників. При цьому вихователь повинен не стільки піклуватися про 

збагачення знань, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У 

шкільному віці вони залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, 

пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної 

взаємодії. 

Розпис писанок має стародавнє язичницьке коріння, характеризується 

вишуканими символічними орнаментальними мотивами, геометричними, 

рослинними, антропоморфними, які чітко підпорядковуються сферичній формі 

яйця.  

Сама традиція поклоніння яйцю дуже давня і існувала ще задовго до 

прийняття християнства. Космологічні міфи, в яких головну роль відіграє яйце, 

розповсюджені в усіх куточках Землі і всі вони проголошують ідею поход-

ження Всесвіту з яйця. Тому з давніх часів у різних народів існують обряди 

пов'язані з символікою яйця, як персоніфікацією сонця, життя родючості, 

багатства, здоров'я, краси, охороною та цілющої сили, відродження та 

воскресіння. На сьогодні мистецтво писанки стало одним із найбільш цікавих 

явищ української культури, одним з найбагатших орнаментальних джерел. 

Кожна писанка − це певний символ, закодована молитва наших пращурів. 

Переважно це були молитви до природи: молитва за врожай, молитва за 

здоров'я, молитва за продовження роду, за безконечність душі, за зволоження 

землі, дубовий листочок оберігав воїна-захисника − кожен символ мав своє 

значення. Писанка − це насамперед оберіг. Ці сакральні знаки дійшли до нас з 

глибини віків i в інших народних промислах: вишивці, кераміці, гончарстві, 
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рiзьбленнi по дереву − там можна i сьогодні зустріти i безконечник, i знаки 

сонця, води, землі.  

Таким чином писанки в сучасному мистецтві  перетворються на частину 

сучасного мистецтва України та світу. Прадавнє мистецтво не тільки живе, а 

проходить певну епоху відродження та проникнення в інші види мистецтв, 

залишаючись при цьому ніжним витвором людських рук та вічним народним 

оберегом. 
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м. Харків, Україна 

Проблема міжособистісних відносин крізь призму філософії, психології, 

соціології, етики й естетики, педагогіки розглядається у широкому контексті. 

До того ж, дослідники користуються низкою споріднених понять: «стосунки» 

(М. Боришевський, М. Савчин, О. Бойван), «взаємини» (А. Бойко, О. Киричук, 

Є. Євтух, Т. Ковбасюк, Н. Мирончук, Т. Черкашина), також, рідко зустрічаємо 
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«взаємовідносини» (В. Білоусова, О. Запорожець, Я. Коломинський), «відноси-

ни» (Т. Пернарівська, О. Маріна, В. Коваль). У психолого-педагогічній літера-

турі деякі вчені ототожнюють поняття «стосунки», «взаємини» та «відносини». 

І дійсно, ці поняття знаходяться у тісному зв'язку між собою, однак не є абсо-

лютно ідентичними. З огляду на це, особливого значення набуває розуміння 

чіткої семантики конструкта «відносини». 

Однією з причин мовної плутанини є те, що російська лексема «отноше-

ние» («отношения») має кілька українських відповідників. Для роз‘яснення 

звернемося до семантичного тлумачення вищевказаних понять в Академічному 

словнику української мови (1970-1980 рр.). Поняття «стосунок» трактується як: 

1. Зв'язки, взаємини, які виникають між людьми у процесі спілкування. 2. рідко. 

Відносини, зносини між країнами, товариствами тощо [9, с. 740]. Феномен 

«взаємини» має наступні визначення: 1. Взаємні стосунки між ким-, чим-

небудь. 2. Взаємозв'язок, взаємовплив між предметами, явищами [8, с. 345]. 

Також, у словнику зазначено, що «взаємовідносини» – те саме, що взаємини [8, 

с. 346]. Лексема «відносини» визначена як стосунки, зв'язки, взаємини між ким-

небудь [8, с. 612]. Як бачимо, ці поняття у своїх значеннях є синонімічними, 

проте кожне з них має свій своєрідний семантичний відтінок.  

Мовознавець О. Пономарів зазначає, що конструкт «стосунки», вживають 

для позначення зв'язків між людьми, абстрактними поняттями, державами та 

різноманітними організаціями.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави свідчити, що вчені 

(Л. Виготський, В. Мясищев) у широкому розумінні поняття «стосунки» тлума-

чать як ставлення особистості, пов‘язані з її потребами (фізіологічними та 

психологічними). Тож, конструкт «стосунки» розглядається як психологічний 

зв‘язок суб‘єкта з іншим суб‘єктом (це може бути сам суб‘єкт, інша людина, 

або соціальна група). 

Отже, лексему «стосунки» на позначення зв‘язків між людьми, доречно 

вживати тоді, коли йдеться про особисті зв‘язки, взаємини, які виникають між 

людьми.  

https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B6
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C
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Поняття «взаємини» тлумачиться в словниках та енциклопедіях як: суб‘-

єктні зв‘язки [4]; взаємний зв‘язок, взаємодія, взаємні відносини [10]; система 

взаємозв‘язків [3]; специфічний вид ставлення [12]. З цього виходить, що взає-

мини – це зв‘язок двох чи кількох осіб, який виникає в результаті їх взаємодії і 

характеризуються взаємною спрямованістю суб‘єктів взаємодії один на одного.  

У контексті нашого дослідження, важливою є думка О. Маріної, 

що «взаємини» відображають якість сформованих відносин, а саме їх 

взаємність, ступінь симетричності [6, с. 6]. Тобто, взаємини (взаємовідносини) 

обов'язково передбачають взаємне ставлення людей один до одного [7]. Слід 

зазначити, що у сучасній літературній мові словом «взаємини» позначають 

лише зв'язки між людьми.   

Отже, слово «взаємини» уживають для того, щоб підкреслити взаємне 

ставлення один до одного суб‘єктів взаємодії, з цього виходить, що вони 

є якісним результатом взаємного сприйняття, пізнання, впливу, оцінювання.  

Лексема «відносини» в літературній українській мові є найчастіше 

вживаним нейтрально забарвленим словом. Воно однаковою мірою вживається 

щодо людей, суспільства, колективу тощо і входить до складу багатьох 

термінологічних (суспільно-економічних, політичних та ін.) виразів. 

Як правило, у педагогіці поняття «відносини» вживають для розкриття 

зв'язків особистості із суспільством, процесів формування людини в колективі, 

коли йдеться про взаємодію вихователів і вихованців, спрямованість тих чи 

інших людських спільностей, особистості, характер, поведінки, дії, вчинки 

людей, підхід до різних педагогічних явищ. Ми підтримуємо думку Н. Руденко, 

що не всі відносини в які вступає людина, можна розглядати як взаємини [7], 

оскільки відносини, у які вступає людина можуть мати різний характер: 

емоційно-позитивний або емоційно-негативний.  

Науковці зазначають, що відносини встановлюються між індивідом 

і предметом, людиною, групою людей чи подією і проявляються в їх емоційних 

реакціях, поведінці і, в залежності від цього, можуть бути як суб‘єкт-об‘єктні, 

так і суб‘єкт-суб‘єктні [5]. Відносини між людьми мають суб‘єкт-суб‘єктний 
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характер і розглядається у двох аспектах: зовнішній (об‘єктивний) аспект – це 

реальні відносини, у які люди вступають у процесі своєї життєдіяльності; 

система взаємодії, контактів, зв‘язків; внутрішній (суб‘єктивний) – це 

відображення відносин у вигляді сукупності уявлень, думок і почуттів, а також 

оцінка суб‘єктом або суб‘єктами цих взаємодій і контактів [2].  

Зауважимо, що у сучасній науковій літературі відносини між людьми 

підкреслюють прикметником «міжособистісні», який тлумачиться як такі, що 

відбуваються між людьми, з урахуванням їх особливостей та індивідуальних 

особистісних ознак, рис, якостей [1]. 

Ми розділяємо думку Т. Шибутані, В. Куніциної, Н. Казарінової [11], що 

лексема «міжособистісні» вказує не тільки на те, що суб'єктом відносин 

виступає інша людина (люди), але і на взаємну спрямованість один на одного 

людей, що взаємодіють. Тим самим, вони відрізняються від таких видів 

відносин, як відносини з живою і неживою природою.  

Отже, лексеми «стосунки», «взаємини», «відносини» у своїх значеннях є 

синонімічними, проте кожна з них має свій своєрідний семантичний відтінок та 

відрізняється від інших лексичною сполучуваністю. Для стосунків характерна 

наявність психологічного, емоційного, особистісного зв‘язку, а для взаємин 

(взаємовідносин) – взаємне ставлення людей один до одного; вони позначають 

якісний результат формування міжособистісних відносин. Виходячи з цього, ми 

вважаємо, що з прикметником «міжособистісні» (ті, що відбуваються між 

людьми) доцільно вживати конструкт «відносини». 
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Київський національний університет технологій на дизайну 

Сучасна політична ситуація в Україні негативно впливає на стан здоров‘я 

українців, призводячи до різкого зростання кількості пацієнтів з 

http://vuzlib.com/content/view/333/84/
http://sum.in.ua/s/vidnosyny
http://sum.in.ua/s/vidnosyny
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атеросклерозом , який вражає не тільки органи серцево-судинної системи, але й 

травної, зокрема печінку. Вітчизняні лікарі вже б‘ють на сполох: формування у 

наших співгромадян гострого і хронічного стресу є підґрунтям для поширення і 

загострення проблеми виникнення атеросклерозу та його маніфестантних форм. 

Невпинне поширення захворювань серцево-судинної системи в Україні та світі 

створює умови, в яких виникає необхідність пошуку та впровадження нових 

методів лікування та профілактики цих захворювань [1,2].  

          Атеросклероз - хронічне прогресуюче захворювання еластичних і 

м'язово-еластичних артерій, що характеризується проліферативно-синтетичною 

відповіддю гладком'язових клітин і фібробластів судинної стінки, моноцитів-

макрофагів і тромбоцитів на патологічні ліпопротеїди з формуванням в інтимі 

фіброзно-ліпідних бляшок - атером. Подальша еволюція атером супроводжу-

ється реактивними змінами медії, що приводять до типових ускладнень - 

виразки, кальцинозу, тромбозу і емболіям, аневризмам і кровотечам. Атероми 

перетворюються в джерело вазоконструкторних біологічно акивних речовин. 

Характер реакцій ураженої судини на вазомоторні стимули змінюєься - домінує 

тенденція до спазму, утрудняється релаксація гладенької мускулаури, в 

результаті чого розвиваються ішемічні ураження органів.[3] 

      Мета і завдання: Вивчення особливостей ліпідного обміну 

піддослідних тварин на фоні штучно змодульованого атеросклерозу. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) Вивчити і проаналізувати механізми виникнення і раннього 

формування атеросклеротичної бляшки. 

2) Вирішити комплексну задачу про вплив  гемодинамічних факторів,  на 

травматизацію ендотеліального шару. 

3) Дослідити характеристику взаємодії жиро-білкових комплексів і 

інтимою артеріальних судин з урахуванням гетерогенності (на мікро- і 

нанорівнях) структури ендотелію в зонах його можливого механічного 

пошкодження і наступної дисфункції. 

4) Визначити механізми поетапного проникнення жиро-білкових 
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комплексів в судинну стінку під впливом механічних факторів і дисфункції 

ендотеліального шару інтими.  

5) З‘ясувати як відбувається  інфільтрація ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) всередину багатошарової інтими з наявним локальним пошкодженням 

(дисфункцією) ендотеліального шару, з огляду на реакціювзаємодії ЛНП і 

макрофагів.  

6)Виконати візуалізацію зростання атеросклеротичної бляшки з плином 

часу.[4] 

Матеріали та методи дослідження: В якості досліджуваних тварин  

використовувалися статевозрілі самці щурів [5] породи Wister масою 380 ± 20 г, 

з яких було сформовано 2 групи. Всі тварини містилися при подібних умовах у 

відношенні температури, вологості, освітлення. 

До контрольної групи ввійшли 10 інтактних тварин, яких годували стан-

дартним гранульованим комбікормом, до дослідної – 76 тварин, які були пере-

ведені на жирову дієту з додаванням гранульованого комбікорму впродовж 14 

тижнів.  Доступ до води в тварин був вільний. Щільність розміщення: 15 щурів 

на клітку (площа клітки ¾ аркуша А4). Досліди проводили згідно з вимогами 

Європейської Конвенції із захисту тварин (Страсбург, 1986).[6] 

      Жирова (атерогенна) дієта у перерахунку на 100 г готового продукту 

включала: 1) термічно оброблені тваринні жири: свинячий жир/сало, вершкове 

масло – 30-45 г; 2) термічно оброблені рослинні жири (маргарин) – 15-20 г; 3) 

холестерин – 1,5-2 г; 4) карбонат кальцію – 1 г; 5) мерказоліл (1-метил-2-мер-

каптоімідазол з додаванням  картопляного крохмалю, стеарату Са, цукру рафі-

наду, тальку) – 10 мг (у перерахунку на добову дозу тваринам – 10 мг/кг, що не 

є токсичною дозою), який прискорює метаболізм та елімінацію різних лікарсь-

ких засобів; 6) стандартний гранульований комбікорм – (32-52 г), відношення 

жир/корм становило 1:1/2:1 на один прийом, з подальшим додаванням стан-

дартного комбікорму. Протягом  усьогого періоду моделювання захворювання 

тварини  підлягали дії стресу. Взважування тварин проходило кожні 2 дні. [7] 

На 47, 66 і 81 добу проводили забій тварин. Щурів присипляли в камері 
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евтаназії VetTech відповідно до біоетичних норм, кров забиралася із правого 

шлуночка серця.  Біохімічні дослідження сироватки крові проводилися на 

напівавтоматичному біохімічному аналізаторі BioChem SA (HTI, США) за 

стандартними методиками гематологічних досліджень - на автоматичному 

гематологічному аналізаторі Abacus Junior Vet (Австрія). Також була проведена 

оцінка інтегрального показника хронічної інтоксикації (ІПХІ) [8]. 

Для виділення білкових з'єднань для електрофоретичних досліджень 

брали наважку фаршу 0,1 г, заливали 100 мкл солюбілізіючого  розчину (8М 

розчин сечовини) і екстрагували  протягом 7 хв при температурі 95 ° С. 

отриманий гомогенат центрифугировали при 21 ° С, протягом 5 хв, 16 000 об / 

хв в центрифузі Sigma 3K30 і декантировали надосадок. Білковий склад 

досліджуваних зразків аналізували методом електрофорезу в поліакриламід-

ному гелі в присутності сечовини з використанням електрофоретичної камери 

"Sigma", при постійній силі струму 30 мА протягом 2 годин.[9] 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів:  

Атеросклероз характеризується ущільненням артеріальної стінки 

внаслідок розростання  тканини через відкладення  жирової речовини на 

внутрішній поверхні стінок артерій, утворенням «атеросклеротичних бляшок». 

Потік крові зменшується і збільшується кров'яний тиск, що може привести 

до інфаркту, інсульту та деяких інших захворювань  людини у середньому і 

літньому віці.[10] 

Так як атеросклероз є хронічнм захворюваннм і ліків, які б повнісю 

лікували від цієї недуги не винайдено, вченим необхідно моделювати 

атеросклероз у піддослідних тварин, щоб проводити  експерименти, та в 

результаті знайти вирішення цієї проблеми.  

Дане дослідження дає можливість: 

 визначити вплив рослинних та тваринних жирів на стан здоров‘я 

гризунів,а відповідно і на людський організм. 

 моделювання атеросклерозу у гризунів та винайдення речовин, які 

можуть запобігти виникненню хвороби. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82


43 
 

 випробування  нових лікарських засобів проти атеросклерозу. 

Результати дослідження 

З 76 мишей дослідної групи атерогенну або «жирову дієту» успішно 

перенесли протягом 1 міс усі тварини, з яких після 60-70 діб більш 

довготривалого терміну годування жировою дієтою померли 24 (27,9 %) та 

залишилося 52, серед яких починаючи з 8,5-10-го тижня (60- 70-ї доби) 

годування у 15 (24,2 %) реєстрували випадіння шерсті, зниження поведінкової 

активності, у 3 (4,8 %) монопарез задньої кінцівки та ознаки неврологічного 

дефіциту. Час утримання мишей на «перевернутому екрані» у контрольній 

групі становив 144,8±5,8 с, а у дослідній – 64,5±8,3с, що вказує саме на 

погіршення соматичного здоров‘я. Неврологічні розлади у вигляді парезу лівої 

задньої кінцівки у 15 тварин, імовірно, були результатом пошкодження 

пірамідального тракту внаслідок ішемічних змін, які спричинило відкладання 

ліпідних включень у судинах кортикальних відділів головного мозку, що 

постачають кров‘ю певні ділянки, і це було підтверджено гістологічно. За 

результатами електронно-мікроскопічного дослідження спостерігали розвиток 

структурних змін у серці, печінці та головному мозку тварин дослідної групи, 

додатково підтвердили наявність ультраструктурних порушень у клітинних, що 

уворюють стінки аорти. Загальна морфологічна організація досліджуваних 

органів залшлась без змін. В ході моделювання захворювання тварини всіх груп 

стрімко набирали вагу.[11] 

Під час гістологічного дослідження внутрішніх органів тварин, забитих 

на 47 добу, відзначалися жирова інфільтрація печінки[12] 

Висновки: 

Результати дослідження показали, що за сукупністю ознак підтверджен-

ням атеросклерозу у другої групи тварин були: збільшення кількості сполучно-

тканинних прошарків, потовщення стінки міждолькових та навколодолькових 

артерій, а саме інтими та медії за рахунок інфільтрації їх ліпідами, що 

підтверджено гістохімічним методом, порушеннями структури ендотеліоцитів 

(наявність краплин ліпідів, зменшення кількості піноцитозних міхурців та 
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потовщення базальної мембрани, що виявилось при електронній мікроскопії і є 

підтвердженням початкової стадії атеросклерозу) в найважливіших органах-

мішенях, а саме серці, печінці, нирках. Результати біохімічних досліджень 

дають можливість стверджувати про наявність порушень ліпідного обміну 

(рівень холестеролу, фракцій ліпопротеїдів, що беруть участь у його 

транспорті) внаслідок тривалого введення щурам холестеролу, тобто про 

холестериноз. Експериментальні моделі можуть у майбутньому 

використовуватись для дослідження іполіпідемічних та гіпоглікемічних засобів. 

Білі щури можуть бути об‘єктом створення експериментальних моделей 

атеросклерозу та цукрового діабету. Використання цих видів тварин зручне і 

економічно обґрунтоване. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Данильченко О.І., 

вчитель математики, 

Кременчуцький навчально-виховний комплекс 

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ супенів –  

позашкільний навчальний заклад» №2 

Кременчуцької міської ради Полтавської області 

Динамічні зміни сучасного життя, надзвичайно великий потік інформації 

та колосальні темпи її накопичення  зумовлюють необхідність  у вихованні 

особистості здатної до  самореалізації в суспільстві. Міністерство освіти і науки 

України розпочало масштабні реформи в  освіті. Метою цих реформ є розвиток 

та соціалізація  особистості учня, розвиток його інтелектуальних та творчих 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35280298
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35280298
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35280298&selid=35280299
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здібностей, формування національної свідомості, загальної культури, 

світоглядних орієнтирів,  екологічного стилю мислення і поведінки, творчих 

здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до  

саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін. Засобом забезпечення 

реалізації цієї мети є запровадження компетентнісного підходу в навчально-

виховний процес загальноосвітньої школи шляхом формування предметних і 

ключових компетентностей. [2, с. 55] 

В навчальних програмах виділено 4 наскрізні лінії ключових 

компетентностей: 

-«Екологічна безпека й сталий розвиток»; 

-«Громадянська відповідальність»; 

-«Здоров‘я і безпека»; 

- «Підприємливість і фінансова грамотність». [2, с. 87] 

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами , які 

допомагають формувати у  учнів уяву про суспільство, розвивати здатність 

застосовувати набуті знання в різних ситуаціях.  

Основним засобом забезпечення реалізації наскрізних ліній на уроках 

математики є розв‘язування задач прикладного характеру, розробка проектів, 

ознайомлення учнів з біографіями відомих вчених- математиків, їх  вкладом у 

розвиток науки та техніки. [1, с. 120] 

Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на уроках 

математики спрямована на виховання відповідального громадянина, який 

прийматиме активну участь у громадському житті та у демократичних 

процесах, умітиме співпрацювати з іншими членами суспільства на основі 

поваги, взаєморозуміння та дотримання прав людини, розуміє принципи та 

закони функціювання суспільства. Ця наскрізна лінія  впроваджується через 

колективну працю, роботу в групах. 

Виховання відповідального громадянина на уроках математики 

здійснюється за рахунок розширення змісту освіти, доцільних форм і методів 

навчання. На уроках важливі  завдання в яких пропонуються  вихідні дані 
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пов‘язані із життєвими ситуаціями, в яких кожен  учень може бути учасником 

вирішення поставленої задачі. [3, с. 58] 

Для того, щоб сприяти формуванню в учнів громадянської 

відповідальності можна пропонувати учням задачі про: 

 • права і обов‘язки громадянина України, права людини і механізми їх захисту, 

права дитини;  

• роль законів у житті суспільства і готовність свідомо приймати і добровільно 

виконувати існуючі закони; 

 • сутність демократії, демократичні цінності, демократичну державу і активну 

участь громадян в її житті, роль ЗМІ у суспільному житті; 

 • громадянську ідентифікацію, прийняття суспільних рішень і форми участі 

громадян у житті громади і суспільства в цілому, контроль громадян над владою; 

 • вмотивованість до суспільно значимих дій і вчинків, уміння передбачати 

наслідки своїх дій і вчинків, усвідомлення власної відповідальності за все 

навколишнє, необхідність допомагати іншим; 

 • основи співпраці та спілкування з іншими людьми, шляхи розв'язання 

конфліктних ситуацій, толерантне ставлення до інших людей систему 

загальнолюдських і національних цінностей, повагу до державнних  символів, 

історії, культури. [1,с . 5] 

Приклади задач. 

Перед  тим, як запропонувати ці задачі слід підготувати роздатковий матеріал. 

Стаття 11 із Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. 

Стаття 25 із Загальної декларації прав людини. 

Дати означення сімейного бюджету, пояснити ,що бюджет складається з 

двох частин: доходів та витрат. 

Доходи: 1) заробітна плата; 2) доходи від підприємницької діяльності;  

3) дохід від особистого господарства; 4) пенсії, стипендії, соціальні гарантії;  

5) доходи від цінних паперів; 6) інше. 

Витрати: 1) поточні витрати; 2) одноразові витрати;3)заощадження; 4)податки; 

4) різні обов‘язкові платежі. [2, с. 90] 



48 
 

Задача 1. 

Громадський бюджет м. Кременчук інструмент прямої демократії, за 

допомогою якого жителі беруть участь у прийнятті рішень щодо розподілу 

частини коштів місцевого  бюджету. У2018 році. Сума складала 6млн гривень. 

Наша школа прийняла участь у малому проекті «Інноваційні і інформаційні 

технології» під назвою «Інтерактивний комплекс  КНВК №2».Участь у 

конкурсі брали ще такі проекти:2-«Робото техніка КНВК №2», 3-«ДЕПО-

комунальне орендне обслуговування», 4-«Обладнання міського дитячого 

кінотеатру «Березіль». Результати голосування:  1-йпроект набрав 2017голосів; 

2-й проект набрав 213 голосів; 3-й проект набрав 26 голосів; 4-й проект набрав 

1769голосів. 

  Ці дані можна використати для 5класу  при вивченні теми «Додавання та 

віднімання натуральних чисел», поставивши питання:1) Скільки мешканців 

Кременчука взяло участь у голосуванні за малий проект? 2)Наскільки більше  

голосів набрав проект що переміг? 

Також ці дані можна використати у 6 класі при вивченні теми 

«Стовпчасті діаграми» поставивши завдання побудувати стовпчасту діаграму 

розподілу голосів при голосуванні за проекти. 

При виконанні цих завдань учень розуміє що таке громадський бюджет, 

яким чином громадяни можуть впливати на розподіл коштів бюджету міста, 

відповідальність за покращення життя в своєму місті. 

Задача 2. 

За 1кВт електроенергії  при  витраті до 100 кВт за місяць, оплата 

становить 90 копійок(0,9грн.), понад 100кВт-1 гривня 68копійок (1,68грн.) 

У 5 класі при вивченні теми «Множення десяткових дробів»  можна 

поставити питання про вартість електроенергії за січень та лютий. За січень 

домогосподарством було витрачено  214кВт,а за лютий-198кВт.Порівняти на 

скільки більше витрачено за січень. Скільки  витратила сім‘я за два місяці? 

У 7 класі при вивченні теми «Графіки функцій» за даним графіком 

визначити:1) Скільки  кВт електроенергії витрачала сім‘я кожного місяця 
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протягом року? 2) Скільки  витратила за рік? 3) Скільки коштів витратила за рік 

на оплату електроенергії? 

Це завдання бажано виконати у групах. Підготувати  відповіді на такі 

питання. Які джерела електроенергії ти знаєш? Який влив на навколишнє 

середовище мають ці джерела?  Які шляхи економії  електроенергії  ти знаєш? 

Чи можна скоротити витрати сімейного бюджету на електроенергію? 

При виконанні цих завдань учень розуміє що використовуючи  

електроенергію реалізує право на гідні умови життя, несе відповідальність за 

використання ресурсів, вирішує суспільні та особисті проблеми, усвідомлює 

свою участь у збереженні коштів сімейного бюджету. Працюючи в групах учні 

навчаються: формулювати  й відстоювати свою думку, бути впевненим у собі, 

співпрацювати з іншими людьми незалежно від їх здібностей, поважати їх 

думки, коректно вказувати на помилки. 

Задача 3.  

У 9 класі при вивченні теми «Геометрична прогресія» можна 

запропонувати таку задачу. Залишок коштів за рік 15000гривень родина 

вирішила розмістити на депозит під 15% річних на 5 років, щоб витратити на 

навчання сина. Яку суму одержить в кінці цього терміну родина і чи вистачить 

цих коштів на навчання, якщо за 1 рік навчання потрібно заплатити 

7000гривень? 

При виконанні цього завдання учень розуміє що таке сімейний бюджет, 

усвідомлює необхідність планування сімейного бюджету, вчиться  аналізувати 

та прогнозувати власну економічну ситуацію, вчиться орієнтуватися в 

широкому колі послуг  на основі чітких критеріїв. 

Задача 4. 

При вивченні теми «Стандартний вид числа» можна запропонувати таку 

задачу. 

На території Києво-Печерської лаври розташовано Музей мікро-мініатюри 

знаного в усьому світі українського майстра Миколи Сядристого. Тут експоную-

ться:  гілочка троянди, що має товщину 0,05 мм, фігурка чоловічка, товщиною 
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0,005 мм, найменша в світі книжка: «Кобзар» Шевченка розміром 0,6 мм2 (тов-

щина букв у середньому 0,0035 мм), найменший у світі діючий електромотор, 

об‘єм якого 120 мм3. Запишіть числові дані в стандартному вигляді. Подайте 

кожне з них у системі СІ.  

 

Рис. 1 

Ця вправа виховує ставлення до математики як до невід‘ємної складової 

загальної культури людини виховує почуття гордості за талановитий народ 

України.  

Формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної 

освіти має на меті сприяти формуванню системи демократичної громадянської 

освіти в Україні завдяки поширенню європейського досвіду, наближати  Україну 

до європейського освітнього соціально –політичного, економічного і правового 

простору, слугувати набуттю нею європейської  культурної  ідентичності. [1, с. 12] 

Література: 

1. Брандер П., Гомес Р., Нікітіна А., Пінкевічюте Ю. Компас: посібник з 

освіти в галузі прав  людини  за участі молоді. Страсбург: Рада Європи, 2012.624 с.   

2. Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. Громадянська відповідаль-

ність:80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей 

під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 клас: посібник для вчителя. 

Харків: Вид. група «Основа», 2017. 136 с. 

3. Флауерс Н., Бредероде-Сантос М-Э., Клейес Дж. Компасито: пособие 

по обучению детей правам человека. Будапешт: Совет Европы, 2008. 350 с. 
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УДК 378.147.091.33:51   Педагогічні науки 

 

ПРО ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ РОЗВ‘ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ 

ЗАДАЧІ 

 

ДЕМЧЕНКО Юлія Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри методик  

дошкільної та початкової освіти  

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький, Україна 

Розв‘язування математичних задач – один з ефективних засобів 

формування в школярів системи основних математичних знань, умінь і 

навичок, їхнього розумового розвитку. Це – важлива ланка, що пов‘язує теорію 

з практикою, навчання з життям, працею. 

Під час розв‘язування задач учні глибше опановують поняття про число, 

дії, величини. Однак, як показують спостереження, молодші учні найслабше 

опановують саме цей матеріал. У розв‘язуванні нескладних задач близько 20-

50% їх допускають помилки. Найважче їм дається пошук плану розв‘язування, 

прийоми загального підходу до роботи над задачею. У них ще не вироблена 

культура оформлення записів, майже відсутні уявлення про способи перевірки 

правильності розв‘язування. 

Однією з головних причин такого стану, на наш погляд, є недостатня 

методична підготовка з цього питання вчителя у вузі. 

Проведене нами анкетування студентів 3-4 курсів факультетів підготовки 

вчителів початкових класів і молодих учителів зі стажем роботи 1-3 роки дає 

підставу стверджувати, що близько половини їх вбачали недоліки у своїй 

роботі саме в цьому. 

Труднощі, які виникли перед ними, пов‘язані з різними етапами роботи над 
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задачею. Це і методика початкового ознайомлення учнів зі змістом задачі 

(сприймання й осмислення), і пошуки шляхів розв‘язування, робота над нею 

після розв‘язування. 

Вже частковий аналіз стану підготовки студентів до навчання учнів 

розв‘язувати задачі свідчить про необхідність її поліпшення у вузі. 

І тут виникає чимало труднощів. За 36 годин, відведених програмою з 

методики початкового навчання математики, студенти мають оволодіти 

значним обсягом знань, умінь і навичок. Скажімо, добре знати систему 

розміщення задач у початковому курсі математики; прийоми початкового 

ознайомлення дітей з задачами нового типу; головні етапи роботи над задачею; 

основні способи роботи над розв‘язаною задачею; уміти сформувати в 

школярів уявлення про структуру простої і складеної арифметичних задач, 

тобто розкрити зміст поняття «задача»; знати, як ознайомити учнів з різними 

підходами (арифметичним і алгебраїчним) до розв‘язування задач; як навчити 

дітей застосовувати здобуті знання про арифметичні дії і залежності між 

величинами для складання плану розв‘язання задачі та ін. 

Майбутнім учителям треба навчитись виготовляти унаочнення, необхідне 

для розв‘язування задач, і раціонально використовувати його на уроці, 

застосовувати технічні засоби навчання, розробляти конспекти уроків, та 

проводити їх, аналізувати й узагальнювати власний досвід роботи і своїх 

старших колег – кращих учителів. 

До того ж у програмі з методики математики чітко не визначено рівень знань 

і вмінь стосовно розв‘язування задач, якими мають оволодіти студенти на кінець 

навчання у вузі, допущено неточності у календарному розподілі матеріалу. 

Як відомо, основні теоретичні знання студенти отримують на лекціях. Тому 

ми прагнули побудувати лекцію з методики навчання студентів розв‘язання 

задач так, щоб вони не тільки слухали викладача, а й брали активну участь у 

роботі, тобто, щоб процес сприйняття інформації не був пасивним. 

Тому в деяких випадках давали студентам завдання попередньо ознайоми-

тися з відповідною методичною літературою і в ході лекції, спиняючись на 
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окремих питаннях, пропонувати їм відповідати. Так, опрацьовуючи тему 

«Методика роботи над задачами в концентрі «Десяток», майбутні вчителі 

робили короткі повідомлення з питань, яких знань набувають учні при вивченні 

цієї теми, які засоби активізації їхньої навчальної діяльності доцільні на етапах: 

підготовки до засвоєння нового типу задач; сприймання й осмислення змісту; 

застосування умінь розв‘язувати певний вид задач, які помилки допускають 

учні при цьому. 

На лекціях студенти, як правило, ознайомлюються з основними питаннями 

методики розв‘язування задач, більш повне засвоєння знань відбувається на 

практичних заняттях. Програмою ми передбачили 5 таких занять (10 год). 

На них ми пропонували ряд методичних завдань, різноманітних за змістом, 

структурою і метою. Для прикладу наведемо характерні з них: 

1. Дібрати систему вправ, щоб діти зрозуміли: що таке задача; як можна 

скласти її з вимоги та умови; як відділити власне задачу від фабули, опис 

якої подається в тексті; як знайти дані, необхідні й достатні для розв‘язання 

задачі. 

2. Розробити методику навчання учнів складати задачі за даною формулою 

(послідовність аналізу самої формули, визначення структури задачі). 

3. Дібрати контрольну роботу для завершення теми під час наступної 

педпрактики, оформивши розв'язування задач варіанту, з‘ясувавши, які 

знання, уміння й навички учнів перевіряються кожною задачею, оцінивши 

ступінь трудності запропонованих задач, передбачивши можливі помилки 

учнів. 

4. Розробити фрагмент уроку, присвячений ознайомленню дітей з новим видом 

задач. 

5. Переглянути відео-уроки, рекомендовані в методичних посібниках 

(зазначаються автори), дібрати окремі кадри, які стануть у нагоді під час 

наступної педпрактики. Скласти письмовий коментар до них. Як краще 

використати їх у навчанні учнів розв‘язувати задачі? 
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6. Скласти задачу за таким записом: 

I – 26…, на 54 менше, ніж у 

ІІ – ?                                                                       (х) 

ІІІ – у 8 разів більше, ніж у другому 

 

Пояснити розв‘язування цієї задачі. Які ще задачі можна скласти за 

знайденим виразом? Записати їх скорочено у вигляді таблиці. Скласти задачі, 

обернені до даної, і план їх розв‘язування. Поміркувати, як здійснити розбір 

цих задач з учнями, як оформити розв‘язування. 

Математичне вміння розв‘язати задачу різними арифметичними способами 

повинно поєднуватися з методичним – організувати роботу з учнями щодо 

розв‘язання завдань різними арифметичними способами. Керуючись знаннями 

про різноманітні методичні прийоми, які можна використати з цією метою, сту-

денти набувають досвіду діяльності в процесі розв‘язання методичних завдань. 

Велику користь для формування в студентів умінь розв‘язувати з учнями 

задачі дає відвідування й аналіз уроків передових учителів. 

Цю роботу ми радимо проводити на практичному занятті. За попередньою 

домовленістю з керівництвом школи студенти відвідують урок, на якому 

розв‘язуються задачі. Для спостереження пропонуємо їм план: 

1. Мотивування необхідності чергової задачі. 

2. Постановка її перед учнями, з‘ясування і запис умови, місце короткого 

запису. 

3. Пошуки плану розв‘язування і його реалізація. 

4. Додаткова робота над розв‘язаною задачею. 

Студентам рекомендуємо ознайомитися з планом-конспектом уроку 

вчителя, зробити фотографію спостереження, прокоментувати їх і скласти 

власний план-конспект такого уроку. З‘ясувати практичну, дидактичну, 

виховну цінність розв‘язаних на уроці задач, їх трудність для учнів і прийоми 

допомоги вчителя у їх подоланні. 

Після цього студенти складають короткий звіт про те, яку провели роботу. 
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Теоретичні знання студенти вдосконалюють у ході педагогічної практики, 

під час якої в них виникає безліч запитань, пов‘язаних з навчанням учнів 

розв‘язувати задачі. Обов‘язок викладачів і методистів – подати їм всебічну 

допомогу, спрямувавши їхні зусилля на розв‘язання складних методичних 

питань щодо роботи над математичними задачами. 

Підвищення якості методичної підготовки вчителя початкових класів може 

бути вирішене за умови творчого підходу викладачів-методистів до навчання 

студентів. Основою цієї творчості є ретельне вивчення масової практики, 

передового педагогічного досвіду, проведення дослідницької роботи в школі, а 

також підвищення рівня дидактичної і психологічної підготовки методистів-

математиків. 

____________________________________________________________________ 

УДК 378  Педагогічні науки 

 

МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Долгопол О.О. 

кандидат педагогічних наук,  

ст.викладач кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології 

Харківського національного університету  

міського господарства імені О. М. Бекетова 

Актуальність теми. Навчання сучасного студента не можливе без 

отримання та оброблення великої кількості інформації з різних джерел: телеба-

чення, радіо, відео, інтернет тощо. Наразі думки у суспільстві про користь та 

шкідливість впливу інтернет-технологій на свідомість молодої людини розділи-

лися. На наш погляд, використовувати можливості сучасних медіа-технологій 

варто з метою розвитку професійних (зокрема комунікаційних) компетентнос-

тей студента – майбутнього спеціаліста. Впровадження в навчальний процес 

зазначених технологій забезпечить його інтерактивність, зробить більш цікавим 

для молоді, і як результат, підвищить ефективність навчання. 
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Мета доповіді – проаналізувати можливості використання медіа-техноло-

гій під час вивчення студентами української мови за професійним спрямуванням. 

Виклад основного матеріалу. Існують певні закономірності масової 

комунікації (преси, телебачення, радіомовлення, кіно- та відео, а також 

інтернет-медіа), які ефективно використовують педагоги під час організації 

занять зі студентами. За допомогою медіа-технологій відбувається соціалізація 

молоді, її стихійне соціальне навчання, а також формується естетичний смак та 

етичні норми поведінки студентів. Із використанням медіа-матеріалів та за 

допомогою засобів масової комунікації (медіа) заняття студентів стають 

інтерактивними за формою проведення та цікавими за змістом, що відповідає 

вимогам до сучасних лекцій, практичних та семінарських занять. За допомогою 

медіа-технологій майбутні фахівці вчаться виділяти головне, аргументувати 

свій вибір, критично мислити, вибирати інформацію, що знадобиться під час 

вирішення складних професійних завдань. Так, наприклад, на практичних 

заняттях з української мови за професійним спрямуванням студенти набувають 

досвіду роботи з медіа-текстами, вчаться аналізувати твори медіа-культури, 

вирішують доволі складні творчі медіа-завдання. Медіа-тексти відображають 

культурні традиції нашого народу, враховують національну та етнолінгвістичну 

специфіку медіа-потреб її користувачів, що має великий виховний вплив на 

особистість студента. Дискусії на теми актуальних інформаційних прецедентів, 

поточних новин та інновацій з обраного фаху, а також з проблем сучасних 

медіа-феноменів, відомих у молодіжному середовищі спрямовані на розвиток 

мовної, комунікативної, мовленнєвої та соціокультуної компетентностей. 

Робота з електронними книгами, словниками, пошук конкретних джерел за 

визначеними посиланнями в інтернеті, підготовка репортажів та інтерв‘ю, 

створення реклами на задану тему, динамічних таблиць, презентацій за 

результатами самостійних проектних досліджень – ці та інші завдання роблять 

процес навчання цікавим і корисним. Наразі маємо низку посилань, за якими 

можна легко вправитися із завданням щодо  редагування тексту, пошуку та 

виправлення помилок різних типів. Онлайн-словники дають змогу не тільки 
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перекладати, але й здійснювати редакторську роботу. Завдяки таким завданням 

майбутній фахівець, перебуваючи у звичному йому інтернет-середовищі 

водночас набуває комунікативних компетентностей, розвиває здібності до 

етичної оцінки медіа-текстів, визначення їх естетичної цінності, що взагалі 

сприяє формуванню мовних та мовленнєвих умінь.  

Висновки та перспективи дослідження. Розбудова медіа-технологій у 

сучасних закладах вищої освіти сприятиме підготуванню молоді до безпечної 

взаємодії з системою медіа та формуванню медійно-інформаційної грамотності 

та медіа-культури майбутніх фахівців. Медіа-технології дозволяють звернути 

увагу на медіа-уподобання кожного студента і визначити його рівень медіа-

культури. Тож перспективним напрямом дослідження вважаємо висвітлення 

питання рівня медіа-культури сучасних студентів та його співвідношення з 

рівнем розвитку комунікативних компетентностей. 

____________________________________________________________________ 

УДК 796.412-053.5     Педагогические науки 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ АКВАРЕКРЕАЦИЕЙ 

ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Еременко Н.П. 

Старший преподаватель кафедрф здоровья фитнеса и рекреации 

Национальный університет физического воспитания и спорта Украини 

г. Киев, Украина 

Среди множества видов активного отдыха наибольший оздоровительный 

эффект дают водные виды спорта, в частности, гребля, водный туризм. 

Заниматься греблей можно на городских (в зонах отдыха) и загородных 

водоѐмах – прудах, озѐрах, реках, на море. Однако, этот вид спорта доступен 

лишь людям, умеющим плавать. Категорически нельзя садится в лодку тем, кто 

не может держаться на воде [2,4]. 

Преимущества гребного спорта, прежде всего, в той необычной среде, в 

которой находится гребец. Сидя в лодке между  ―небом и водой―, вы чувствуете 
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себя частью природы. Меняющиеся пейзажи берегов, необъятная ширь моря 

или бегущая ―лента‖ реки захватывают, отвлекают от повседневных забот, 

успокаивают нервную систему. 

Кроме эстетического удовольствия, которое доставляет гребля, кроме 

прекрасного отдыха для нервной системы, она приносит и много другой пользы 

здоровью. Находясь в лодке, гребец попадает в исключительно гигиенические 

условия ионизированного воздуха. Ионизация воздуха увеличивается и за счет 

разбрызгивания воды. А если заниматься греблей на море, то воздух 

обогащается ионами морской воды, что обеспечивает своеобразную 

естественную ингаляцию [1,8]. 

В результате интенсивных физических упражнений расширяется 

большинство артерий и раскрываются миллионы ―запасных‖ капилляров, что 

обеспечивает благоприятные условия для деятельности сердца [42]. 

Прогулочная гребля снижает диастолическое давление. Снижается и тонус 

стенки сосудов, если он был повышен в состоянии покоя. Нормализируются, 

становясь менее возбудимыми, реакции на дозированные физические нагрузки. 

Гребля дает широкую возможность для дыхательной гимнастики. Объем 

пропускаемого через легкие воздуха в течение минуты усиливается при 

прогулочной гребле в 3 – 5 раз. При этом в 2 – 3 раза возрастает и коэффициент 

использования кислорода из вдыхаемого воздуха. Весьма существенно 

возрастает сила вдоха и выдоха. Не случайно, по-видимому, у постоянно 

занимающихся гребным спортом наблюдается высокий уровень жизненной 

емкости легких, значительно большая сила легких. 

Наблюдения показали, что регулярные занятия даже ―лечебной‖ греблей 

в спокойном темпе отлично развивают дыхательную экскурсию диафрагмы, 

мощность легких (максимальную легочную вентиляцию), которая и у легочных 

больных после 20 – 25 занятий начинает превышать норму [5,6]. 

При прогулочной гребле существенно повышаются и энергетические 

затраты, которые наряду с активным включением в работу брюшного пресса, 

делают греблю отличным средством для борьбы с лишним весом, причем 
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наиболее страдают при этом жировые отложения в области живота. 

Работа вѐслами развивает подвижность суставов, особенно рук, укрепляет 

мышечно-связочный аппарат конечностей, спины. Развивается подвижность 

грудной клетки – реберно-позвоночных суставов и реберно-грудинных 

сочленений. Движения при занятиях греблей делают как бы своеобразный 

массаж суставов. 

Гребля является отличным средством в борьбе с такими заболеваниями, 

как остеохондроз и обменный полиартрит, она эффективна при атонических 

колитах, начальных стадиях гипертонии и атеросклероза. В санаториях Крыма 

греблю успешно применяют для борьбы с остаточными явлениями пневмонии 

и плеврита. 

Можно назвать еще немало заболеваний, при которых гребной спорт – 

лучшее лекарство. А тем, кто здоров, работа веслами отлично помогает 

всесторонне укреплять организм. 

Особенно интенсивно воздействуют занятия греблей на уровень МПК у 

лиц, находящихся в препубертатном и пубертатном периоде. Трехразовые 

еженедельные тренировочные занятия продолжительностью 20-30 мин. С 

интенсивностью соответствующей 70% от МПК, приводит к существенному 

повышению аэробных возможностей у нетренированных детей: 16-недельная 

тренировка 11-12 – летних детей – к увеличению относительных показателей 

(на 1 кг массы тела) на16%.  За это же время максимальный минутный объем 

крови увеличился в среднем с 12,5 л/ мин
-1  

до 14,5 л/ мин
-1 

, объем сердца – с 

500 до 550 мл, ЧСС при стандартной нагрузке уменьшилось на 10 – 15%. То 

есть, тренировка аэробной направленности всего в объеме примерно 20 – 25 

часов за 3,5 месяца способна привести к столь существенному эффекту. 

Ежедневные 5 – минутные нагрузки в течении 10 недель приводят к приросту 

МПК у нетренированных детей на 12%[3,7,8]. 
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УДК 378 Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ВИЩИХ 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Король Т. А., 

викладач кафедри спортивних ігор 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького, 

м. Черкаси, Україна 

Науково-технічний прогрес спричиняє великі зміни в багатьох галузях 

людських знань. Це призводить до подальшої інтенсифікації й ускладнення 

процесу навчання в загальноосвітній та вищій школах. Величезний обсяг засво-

єння інформації, вимагає від учнівської і студентської молоді великих психічних 

напружень і фізичних зусиль. Все це ускладнюється негативними емоціями, 

стресовими ситуаціями як у навчанні, так і в побуті, що призводить організм 

людини до регулярної перевтоми, розбалансування нормативного стану, пору-

шення обмінних процесів, зниження загального імунітету. У поєднанні з гіподи-

намією усе це створює передумови до виникнення нервово-психологічних, сер-

цево-судинних, шлунково-кишкових, застудливих та інфекційних захворювань. 

Фахівцями доведено, що рівень працездатності, стан здоров‘я і навіть 

професійне майбуття учнів і студентів значною мірою залежать від ефективнос-

ті їх фізичного виховання. Саме тому потрібно вишукувати можливості вдоско-

налення процесу фізичного виховання в школах за рахунок оптимізації діяльно-

сті учнів і студентів, яка залежить від результативності роботи вчителів. Тому 

для подолання вищезазначених негативних чинників необхідно готувати 

фахівців фізичної культури – учителів, тренерів, реабілітологів, інструкторів, 

які кваліфіковано будуть вирішувати визначені проблеми [1, с. 1; 2, с. 1]. 

Наукові дослідження Н. В. Кузьміної (1993), О. В. Петуніна (1996), 

Ю. М. Шкребтія (1996), М. Т. Данилка (2000), П. Б. Єфіменка (2002), 

О. О. Солтика (2003), Л. П. Сущенко (2003, 2009), Т. Ю. Осадчої (2005), 
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Р. П. Карпюка (2005), О. М. Печка (2015) переконують, що головною метою 

навчання студентів у вищому закладі освіти є формування в них професійних 

компетенцій та готовності до професійного мислення і діяльності. Це особливо 

актуально сьогодні, оскільки сучасна епоха характеризується складними 

політичними, соціально-економічними й екологічними проблемами, які 

негативно впливають на здоров‘я переважної більшості населення України. 

Тому надзвичайно важлива роль в навчально-виховному процесі сучасної 

школи належить діяльності вчителя фізичної культури, який має досконало 

володіти професійним мисленням, фундаментальними і спеціальними знаннями 

й уміннями, практичними навичками, активно здійснювати пропаганду 

здорового способу життя, що відповідає принципу гуманності, особистісно-

орієнтованого навчання. Сучасні вимоги до такої професійної підготовки 

концентруються сьогодні навколо професійного мислення майбутнього 

фахівця, найважливішою ознакою якого є, на думку О. М. Печко, його творчий 

характер. Серед якостей, особливостей, властивостей, рис, без яких неможна 

уявити сучасного вчителя фізичної культури, важливими є здатність до 

системного аналізу, гнучкість педагогічного мислення, імпровізація, вміння 

фантазувати тощо. Саме це формує педагогічну спостережливість, уміння 

планувати майбутній педагогічний процес, що вимагає використання 

педагогічних ситуацій [3]. 

У діяльності викладача фізичного виховання вищого закладу освіти, 

зазначає О. О. Солтик, головними цілями є розвиток тілесності студента, 

зміцнення його здоров‘я, формування мотиваційних компонентів, а також 

підвищення свого (викладацького) професійного рівня і самоактуалізація. Для 

досягнення поставлених цілей основними об‘єктами (предметами) докладання 

трудових зусиль стають тілесність студента, його пізнавальна сфера. Для цього 

загалом використовуються дидактичні засоби, інформаційне забезпечення і 

професійно-пізнавальні якості викладача. У результаті виділяються тілесність, 

рівень знань, умінь, навичок та здоров‘я студента зі сформованими 

мотиваційними потребами до занять фізичною культурою та спортом [4, с. 8]. 
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Цікавим в процесі формування професійних компетенцій в майбутніх 

фахівців з фізичної культури буде досвід економічно розвинутих країн, зокрема 

США. Так, Т. Ю. Осадча зазначає, що вся система вищої освіти США націлена 

на розвиток умінь студентів самостійно вчитися, думати, вирішувати проблеми, 

приймати рішення, ставити мету й досягати бажаних результатів. Саме такими 

вміннями повинен володіти сучасний вчитель (викладач), який 

характеризується в першу чергу як компетентний професіонал [5, с. 1]. 

Учені США метою програм підготовки вчителів фізичного виховання 

називають формування педагога з високим рівнем фізичної культури, який 

усвідомлює цінність фізичної підготовленості дитини для розвитку її 

особистості, здатний приймати педагогічні рішення, базуючись на аналізі 

особливостей конкретного контингенту учнів [5, с. 8]. 

На відміну від системи акредитації спеціальності ВЗО України, 

американська система передбачає необхідність надання університетом 

інформації про відповідність професійної компетентності випускників 

факультету кожного освітнього рівня національним стандартам і стандартам 

штату. Засоби отримання такої інформації можуть відрізнятися у кожному 

університеті, причому результати оцінювання випускників пов‘язані не з їх 

оцінками з окремих дисциплін, а зі значимими аспектами отриманих знань і 

сфер компетенції. Оціночні стандарти відбивають домінування в американській 

педагогіці ідей навчання через взаємодію з іншими, врахування 

диверситивності кожної особистості, необхідності її залучення до процесу 

навчання в якості активного суб‘єкта. 

Для вступу в університет і коледж головними вимогами є академічні і 

професійно-педагогічні здібності студента, базові уміння й знання, які 

необхідні для успішного навчання в ВЗО. Для отримання сертифіката на 

викладання фізичного виховання в школі випускник повинен 

продемонструвати сформовані компетенції викладача, відповідність його 

професійної діяльності національним стандартам і стандартам штату, які 
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оцінюються в процесі аналізу професійної діяльності студента, а не контролю 

його теоретичних знань. 

Організація навчання викладачів фізичного виховання в американському 

університеті характеризується високим ступенем індивідуалізації й 

диференціації: студенти мають можливість самостійно складати навчальний 

план, визначати навчальне навантаження на семестр, обирати курси з різних 

видів фізичної активності на одному з 3-х рівнів складності. Вибір форм і 

методів організації занять обумовлюється реалізацією університетами 

особистісного, діяльнісного і рефлексивного підходів до навчання педагогів – 

акцент робиться на взаємодії теоретичних і практичних аспектів навчальних 

предметів, розвиток практичних умінь студентів у процесі всіх форм занять і 

низки польових і педагогічних практик [5, с. 9]. 

Педагогічну практику вважають кульмінаційним моментом 

університетської підготовки викладачів, важливим етапом становлення творчої 

особистості педагога. Завданнями педагогічної практики майбутніх викладачів 

фізичного виховання в США є формування їх уміння швидко адаптуватися до 

умов реального життя, готовності удосконалювати свою педагогічну 

майстерність, підвищення мотивації до роботи в процесі підготовки пакета 

презентаційної документації. Ретельно розроблена й гнучка система 

оцінювання якості викладання майбутніх педагогів сприяє високому ступеню 

об‘єктивності отриманих даних [5, с. 15]. 

Аналіз педагогічних ситуацій, ефективність розв‘язання педагогічних 

задач, правильність прийнятих вчителем рішень великою мірою залежить від 

особистісних якостей педагога. Саме під час вирішення педагогічних ситуацій 

виявляються педагогічна спрямованість, ціннісні орієнтації, інтелектуальні, 

емоційні, вольові якості вчителя (викладача) фізичної культури. Ці якості 

впливають на успішність досягнення поставленої мети та свідчать про рівень 

готовності педагога до творчого розв‘язання педагогічних задач [6]. 

В сучасній школі потрібен педагог, який постійно, послідовно й 

безперервно вдосконалює зміст і засоби своєї професійної діяльності, є взірцем 
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високої духовної та педагогічної культури. Успішне вирішення цих завдань 

можливе за умови постійної кропіткої роботи над собою, готовності до 

професійного самовдосконалення протягом усієї своєї педагогічної діяльності. 
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ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО 
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 Красюк  Л.І. 

вихователь  комунального закладу  

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад»  

(ясла-садок)  № 5 «Усмішка»,  

Луганська область, м.Лисичанськ,  

здобувач  Миколаївського національного університету  

 імені В.О.Сухомлинського,  

м.Миколаїв, Україна 

Відродження національної культури і оволодіння рідною мовою як 

найціннішим скарбом нації є життєвою необхідністю і однією з 

найактуальніших умов існування нашої незалежної держави.  

Аналіз наукових джерел доводить, що проблема мовленнєвого розвитку 

дітей цікавить протягом тривалого періоду багатьох психологів, філософів, 

педагогів вона і сьогодні є актуальною. Розкриття закономірностей розвитку 

мовлення дітей молодшого дошкільного віку дозволяє ефективно здійснювати 

його розвиток. 

Розвиток дитячого мовлення досліджувався такими відомими вченими, як 

А. Богуш, Л. Виготський, Д. Ельконін, А. Зимняя, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 

Ф. Сохін, А. Шахнарович, Л. Щерба та ін. 

 Одними із завдань словникової роботи  закладі дошкільної освіти є 

збагачення словника дітей новою лексикою та активізація словника. Збагачення 

словника – це поповнення словника дитини, набування чого-небудь цінного; 

ставати багатшим за складом, змістовнішим, досконалішим. 

Молодший дошкільний вік найбільш сензитивний щодо мовленнєвого 

розвитку. У дітей цього віку надзвичайно розвинене мовне чуття, вони досить 

рано помічають і виправляють мовні огріхи в мовленні інших.  

У сучасній методиці словникова робота розглядається як цілеспрямована 
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педагогічна діяльність, що забезпечує ефективне освоєння словникового складу 

рідної мови. Розвиток словника розуміється як тривалий процес кількісного 

нагромадження слів, освоєння їх соціально закріплених значень і формування 

вміння використовувати їх у конкретних умовах спілкування. 

Словник дитини –  це кількість слів, якими повинна володіти дитина 

дошкільного віку кожен рік свого життя. Все це визначено програмою «Витоки 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» А. Богуш [1]. 

Особливості становлення перших слів у дітей досліджувались, як 

вітчизняними (А. Богуш, М. Красногорсський, Г. Ляміна, А. Маркова), так і 

зарубіжними ученими (В. Штерн, Ш. Бюлер, Д. Селлі та ін.) 

Так, А. Маркова визначила низку етапів, що відбивають послідовність 

оволодіння словом:  

І етап ─ поява слова-складу: дитина вживає скорочене слово вигляді 

одного складу (8 – 9 місяців).  

ІІ етап  ─ поява двоскладових слів (10 – 12 місяців).  

ІІІ етап ─ щодо словникової роботи поява трьохскладових слів (1,5 року).  

ІV етап ─ у кінці другого року життя у дітей з'являються чотирьох-

складові слова [2, с. 118 – 125]. 

Як справедливо вважають дослідники проблеми мовленнєвого розвитку 

дітей (В. Добромислов, М. Баранов, М. Львов, А. Пруднікова та ін.), збагачення 

словника полягає не стільки в його кількісному поповненні, скільки в якісному 

вдосконаленні, а саме в усвідомленні значення кожного слова і засвоєнні сфери 

вжитку лексичних засобів рідної мови [3, с.82 – 91].  

Роль словникової роботи в навчанні рідної мови дошкільників розкрита 

М. Коніною, яка вважала неможливим розвивати словник дітей поза загального 

контексту мовленнєвого розвитку, підкреслювала необхідність забезпечувати 

взаємозв‘язок роботи зі збагачення словника з іншими завданнями розвитку 

мовлення (формування граматичної будови мовлення, лексики, виховання 

звукової культури мовлення; словникова робота в навчанні рідної мови дітей 

дошкільного віку [4].  
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У розвитку словника дошкільника відбуваються суттєві якісні і кількісні 

зміни. Збагачення лексичного запасу мовлення залежить від умов життя і 

виховання, індивідуальних особливостей дитини. Порівняно з раннім 

дитинством словник дошкільника збільшується втричі: у 3 роки дитина засвоює 

приблизно 1200 – 1500 слів; у 4 роки ─ 2000; у 5 років ─ 2500 – 3000; у 6 – 7 

років ─ 4000 – 4500 слів [5, с. 243]. 

Розширення лексичного запасу слів дошкільника відбувається за рахунок 

всіх частин мови. Дитина вживає слова різної складності з конкретним прямим 

і переносним значенням, рідше ─ абстрактним, її мовлення збагачують синоні-

ми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти. 

Постійно розширюється і зміст слів, які вона використовує. У першу чергу діти 

дошкільного віку оволодівають назвами наочно уявлюваних або доступних 

їхній діяльності предметів, явищ, якостей, властивостей, що зумовлено наочно-

дійовим і наочно-образним мисленням. З цієї причини в їхньому словниковому 

запасі майже відсутні абстрактні поняття. Смисловим змістом слова діти 

оволодівають поступово, з розвитком пізнавальних можливостей. Наприкінці 1-

го ─ на початку 2-го року життя слово означає для дитини тільки один певний 

предмет, тобто воно еквівалентне його чуттєвому образу. А  вже по завершенні 

2-го року життя означає групу однорідних предметів (м'яч ─ це різноманітні 

м'ячі), має значно ширше, хоч менш конкретне, значення [6]. 

Кількісно і якісно словниковий запас дитини досягає такого рівня, що 

вона може легко спілкуватися з дорослими і дітьми, підтримувати розмову на 

будь-яку тему в межах свого розуміння. 

Розвиток словника та активного мовлення дітей на другому і третьому 

роках життя досліджували Н. Аскаріна, Ю. Аркін, А. Богуш, Л. Виготський, 

Д. Ельконін, Г. Ляміна, М. Попова, Г. Розенгард-Пупко, В. Штерн. 

Як зауважують науковці, словник людини поділяється на пасивний та 

активний. Активний словник охоплює слова, які мовець не тільки розуміє, але й 

користується ними в активному мовленні. Кількість слів в активному словнику 

людини визначає багатство і культуру її мови. Пасивний словник – це слова, які 
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мовець розуміє, але не завжди вживає. Пасивний словник завжди більший 

активного. Активний словник малюка поступово збільшується, в нього входять 

не лише загальновживані слова, але й специфічні, які є активними тільки для 

членів її сім‘ї і зумовлені, зокрема, характером праці батьків. Так, активний 

словник малюка з сім‘ї лісника відмінний від активного словника свого 

однолітка з сім‘ї шахтаря [7, с. 41]. 

У словнику дітей зустрічаються всі частини мови, хоча переважають 

іменники (до 50%) і дієслова (28 – 30%), багато ще полегшених слів, слів-

універсалізмів [8, с. 107]. 

На третьому році життя швидкими темпами збільшується словник. Саме в 

цьому віці яскраво виражені індивідуальні відмінності в темпах зростання 

словника, різниця складає до 500 слів. Дитина 3-х ─ 4,5 років уже здатна 

узагальнювати однорідні предмети: іграшки, спортивні атрибути, одяг тощо. 

Сигнальне значення слова-узагальнення дуже широке, віддалене від 

конкретних образів предметів [5, с. 235]. 

4-річні діти опановують останній ступінь узагальнення. У їхньому 

мовленні, наприклад слово «м'яч» охоплює такі групи, як іграшки, спортивні 

знаряддя тощо. Сигнальне значення цього слова широке, а зв'язок його з 

конкретними предметами все важче. 

А. Богуш, досліджуючи особливості словника дітей молодшого 

дошкільного віку, визначила змістовий аспект словникової  роботи з дітьми 

молодшої групи (четвертий рік життя): 

- збагачувати словник дітей новими словами відповідно до освітніх 

ліній; 

- продовжувати збагачувати словник дітей іменниками, словами, які 

позначають близьке, віддалене, далеке оточення дитини, словами, що 

позначають абстрактні поняття (сміливість, біг, швидкість), словами з 

характерним значенням (чемпіон, пустун, боягуз); 

- учити правильно користуватися словами, що позначають частини тіла 

людей і тварин; 



70 
 

- збагачувати словник дітей прикметниками: присвійними (матусин, 

татів, бабусин), що означають фізичні якості людини, інших істот (предметів) 

(здоровий, сильний, стрункий), психічні властивості, особливості характеру 

(розумний, вольовий, мужній); відносними (дерев'яний, гумовий, металевий) та 

відносно-якісними прикметниками (трав‘яний, овочевий, фруктовий), прикмет-

никами вищого ступеню порівняння (молодший, дужчий, більший, нижчий, 

спритніший, кращий), найвищого ступеня з префіксом най- (наймолодший, 

найдужчий, найбільший, найнижчий, найспритніший, найкращий); 

-  збагачувати словник дітей дієсловами, учити розрізняти значення 

дієслів із префіксами за-, при- (забігти ─ прибігти, зайти  ─ прийти); 

-  поповнювати словник дієприкметниками (битий, змарнілий, 

засмучений), дієприслівниками (стоячи, сидячи, лежачи, підстрибуючи), 

прислівниками (зверху, знизу, направо, наліво, вдало); 

-  продовжувати розширювати словник дітей синонімами: тримати ─ 

держати, красивий ─  гарний, дякую ─  спасибі, антонімами: вгорі ─  внизу, 

високо ─ низько; 

-  увести в активний словник дитини форми вітання та прощання 

(добрий ранок, добрий день), форми ввічливого прохання ( будь ласка), подяки 

(дякую, спасибі), вибачення (пробачте, вибачте, пробач, вибач), форму 

ввічливого звертання до дорослих (Вам, Вас, з Вами); 

- засвоїти форму звертання до дітей: називати дитину на ім'я, лагідно 

(Іванку, Оксанко) [9, с. 55]. 

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку передбачає комплексне розв'я-

зання низки завдань, основними з яких є збагачення словникового запасу, фор-

мування граматичної будови мовлення, розвиток зв'язного мовлення, виховання 

звукової культури мовлення. Одним із пріоритетних напрямів щодо розвитку мо-

влення є збагачення та активізація словника дітей молодшого дошкільного віку. 

Література: 
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УДК 796                                                                                        Педагогічні науки 

 

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА  

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Полозова Д.В., 

викладач фізичного виховання,  

Київський державний коледж  

туризму та готельного господарства 

м. Київ, Україна 

Видатний економіст Джон Мейнард Кейнс багато років тому дав влучне 

визначення, щоб пояснити призначення та роль професії економіста: 

«Справжній економіст, знавець своєї справи, повинен бути наділений різно-

манітними талантами - певною мірою повинен бути математиком, істориком, 

бути державним діячем, філософом... Він повинен вміти міркувати про 

конкретні речі в поняттях загального і звертати політ своєї думки однаковою 

мірою до абстрактного і конкретному. Він повинен  вивчати сучасність у світлі 

минулого - заради майбутнього. Жодна риса людської натури чи створених 

людиною інститутів має залишатися за межами його уваги».  

Трудова діяльність фахівців економічних спеціальностей характеризується 

сидячою роботою, роботою за паперами та комп‘ютером, великою концентраці-

єю уваги та відповідальністю. Для того, щоб бути конкурентноспроможним та 

актуальним фахівцем на ринку праці потрібно володіти спеціальними знаннями, 

вміти аналізувати, мислити нестандартно та інше. Провідні компанії також 

приділяють велику увагу стану здоров‘я своїх співробітників, щоб за безпечити 

безперебійну роботу колективу. Це досягається рядом заходів, які сприяють 

підтримці психо-емоційного стану протягом всього робочого дня. Підприємства 

забезпечують своїх співробітників можливістю займатися фізичною культурою в 

межах закладу. Тренажерна зала, кімнати для гри у настільний теніс, кімнати 

відпочинку – сприяють досягненню високого рівня працездатності. 

У пізньому середньовіччі елементи психофізичної підготовки до 

професійної праці вже присутні в ряді систем виховання і освіти молоді. На 
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роль фізичних вправ в підготовці підростаючого покоління до праці звертали 

увагу видатні педагоги ХV - XIX ст. Франсуа Рабле (1494-1553), Джон Локк 

(1632-1704), Йоганн Песталоцці (1746-1827), Йоганн Густс-Мутс (1756-1839), 

Жорж Домени(1850–1917). 

Підготовка до трудової діяльності  майбутнього фахівця-економіста 

починається ще в навчальному закладі. Професійно-прикладна фізична підго-

товка – один з видів спеціалізованого процесу фізичного виховання, направле-

ного на розвиток фізичних і психічних якостей, а також на формування 

рухомих вмінь і навиків стосовно до особливості того чи іншого фаху [5].  

Реалізація задач прикладної фізичної підготовки може бути більш 

ефективною, якщо здійснюється при застосуванні всіх загальноприйнятих в 

навчальних закладах форм і заходів фізичного виховання. 

Професійно-прикладна фізична підготовка потребує обґрунтованого 

добору комплексів прикладних фізичних вправ. ППФП передбачає раціональне 

використання засобів, методів і організаційних форм, за допомогою яких можна 

вирішити як загальні, так і специфічні для певної професії завдання фізичної 

підготовки.  

Засобами ППФП є фізичні вправ, які відповідають особливостям 

професійної діяльності [5].  

1.Для виховання професійно важливих фізичних якостей застосовуються 

вправи на швидкість, силу, витривалість, координацію, гнучкість. Переважно ці 

вправи з гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор і спеціально створені. До 

останніх відносяться прикладні види спорту.  

2.Для формування і вдосконалення прикладно-допоміжних рухових 

навичок широко використовуються звичайні рухи. Поглиблене оволодіння 

цими навичками є обов'язковою умовою ефективної діяльності, що забезпечує 

безпеку праці. 

3.Для вдосконалення психічних якостей велике значення мають цілеспря-

моване використання фізичних вправ і заняття окремими видами спорту. Причо-

му їх вплив на розвиток психічних якостей неоднаковий. Удосконаленню вольо-
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вих якостей сприяють заняття всіма видами єдиноборств , спортивними іграми, 

стрибками у воду, гімнастичними вправами, які містять елементи небезпеки.  

4.Півищення стійкості до несприятливих впливів зовнішнього 

середовища (нестачі кисню, перегріву) досягається відповідними вправами, які 

не тільки удосконалюють будь-яку якість, але й водночас дають неспецифічний 

тренувальний ефект. В окремих видах ППФП, крім основних засобів – фізичних 

вправ, для підвищення стійкості організму до охолодження і перегріву 

використовуються природні чинники ( вода, повітря, сонце). 

Специфіка праці економіста складається в зборі, обробці, аналізі, форму-

ванні і викладі висновків. Ця професія характеризується відносно малою рухли-

вістю протягом усього робочого дня і не зв'язана з великими фізичними наван-

таженнями. Протягом усього робочого дня економісти знаходяться в змушеній 

позі, що вимагає постійної напруги м'язів шиї, плечового поясу, спини [2]. 

Тривала робота в положенні сидячи може привести до розвитку застійних 

явищ у нижніх кінцівках, у черевній і тазовій областях, а також до розтягування 

й ослаблення м'язів плечового поясу і розгиначів спини. Останнє спричиняє 

порушення постави: асиметрія плечей (одне плече вище іншого), сутулість і т.п.  

Як поточна, так і оперативна робота економістів зв'язана зі складними 

обчисленнями, із застосуванням обчислювальних машин. Концентрація уваги і 

збудження приводить до дезорганізації гальмових процесів, особливо у відділах 

головного мозку, що несприятливо позначається на організмі. 

Тривала праця в таких умовах приводить до розвитку гіподинамії, 

функціональних порушень, що є основою для виникнення хронічних 

захворювань внутрішніх органів.  

Зміст роботи представників даної спеціальності вимагає певної 

координації, точно продуманих дій, умінь, навичок у виконанні такої 

відповідальної роботи. 

Руховими якостями, найбільш необхідними для студентів економістів, є 

швидкість та загальна витривалість. У середньому на рахункові операції 

економіст затрачає в день 4 години, або половину свого робочого дня. У 

http://res.in.ua/hronichna-nirkova-nedostatniste.html
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процесі роботи в другій половині робочого дня в усіх настає утома, майже в 

усіх розсіюється увага, з'являються головні болі, слабість, у більшої половини 

утомлюються руки, ноги, спина, очі [3].  

Одною з ранніх ознак стомлення є суб'єктивне відчуття втоми, хоча в 

окремих випадках воно може і не відповідати виникненню стомлення ні за 

часом, ні за його ступенем появи. У той же час спостерігаються істотні 

особливості і розходження в характері об'єктивних ознак стомлення, що 

виникає в результаті розумової праці, а також під впливом вікових і 

індивідуальних особливостей виконавців. 

Питання кістково-м'язової патології знаходиться в центрі уваги медичної 

громадськості [1]. Під егідою Організації об'єднаних націй і Всесвітньої 

організації охорони здоров'я 2000-2010 роки оголошені Міжнародної декадою, 

присвяченій кістково-суглобовим порушенням. 

У США біль в спині займає перше місце в структурі ревматичних 

захворювань серед дорослого населення. В Україні захворювання периферичної 

нервової системи за поширеністю займають друге місце після 

цереброваскулярної патології. Показник захворюваності становить 520 

випадків на 100 тис. населення. Дана патологія займає лідируюче місце серед 

захворювань, які обумовлюють тимчасову непрацездатність пацієнтів [6]. 

За визначенням Міжнародної асоціації із вивчення болю (LASP): «Біль - 

це невизначене відчуття і емоційне переживання, пов'язане з реальним або 

потенційним пошкодженням тканин, визначається сенсорною інформацією, 

афективними реакціями та когнітивної діяльністю». 

Біль є сама по собі адаптаційною реакцією організму, яка представляється 

як сигнал тривоги. З одного боку почуття болю є умовно корисним для 

організму, так як воно виконує важливу фізіологічну функцію - захист 

організму людини від надмірних поразок [1,6]. 

Для студентів економічних спеціальностей можна рекомендувати 

наступні основні напрямки ППФП[2]: 

1. Загальне зміцнення організму студентів за допомогою використання 
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фізичних вправ, виховання уміння керувати своїм емоційним станом, 

поліпшення діяльності центральної нервової системи (ЦНС) з метою протидії 

несприятливим професійним факторам.  

2. Розвиток і удосконалення рухових навичок і фізичних якостей, 

необхідних у професійній діяльності: високої координації рухів, швидкості 

реакції, певної витривалості до довгочасних статичних напруг.  

3. Виховання у студентів загальних гігієнічних навичок, прагнення 

використовувати фізичну культуру і спорт, як головний засіб зміцнення 

здоров'я, активного відпочинку і підвищення працездатності.  

У процесі фізичного виховання студентів не повинно бути різкого 

розмежування ППФП і різнобічної фізичної підготовки. Це єдиний процес 

формування виховання в студентів психофізичної готовності до тривалого і 

високопродуктивного періоду в обраній професійній діяльності.  

ППФП студентів-економістів повинна містити вправи, за допомогою яких 

до руху залучаються частини тіла, не приймаючі активної участі в трудовому 

процесі. 

Не слід забувати і про вправи, спрямовані на поліпшення постави, 

забезпечення правильного дихання, збільшенню об‘єму легень.  

Багатогранна, різнобічна ППФП допоможе вирішити наступні задачі: 

1. Зберегти високу працездатність при тривалому перебуванні в умовах 

гіподинамії.  

2. Підвищити стійкість організму до одноманітних рухів і дій.  

3. Забезпечити правильну поставу.  

4. Сформувати тривалі навички: розмірні і дозовані рухи руками, 

кистями, пальцями в різних площинах, з різної за часом амплітудою.  

5. Різноманітні рухи тулуба, вправи для стопи (поліпшуючі кровообіг у 

нижніх кінцівках).  

6. Поліпшити функціонування дихальної і серцево-судинної системи.  

Висновки. Враховуючи вищесказане, можна сказати, що фізична 

культура в професійній підготовці майбутнього фахівця-економіста грає 

http://res.in.ua/zakonukrayin-i-pro-kuleturu.html
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важливу роль, оскільки виконує наступні завдання: виховання психологічних і 

фізичних якостей, необхідних у трудовій діяльності; вміння використовувати 

вільний час з метою проведення певних фізичних вправ. Використання засобів 

фізичної культури і спорту в професійно-прикладній фізичній підготовці 

студентів сприяє підвищенню ефективності трудової діяльності та усунення 

несприятливого впливу поєднань м'язової гіподинамії і великих нервово-

емоційних напруг, що характеризують діяльність осіб розумової праці.  В 

ППФП студентів - економістів необхідно використовувати фізичні вправи, 

розвиваючі такі якості як швидкість, спритність і витривалість, які сприяють 

підвищенню стійкості організму до впливу специфічних для цієї професії 

захворювання, що виникають в процесі трудової діяльності. 
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ПОЕТИЧНИЙ ТВІР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ 

                                                                                                     

      Сем’ян Н.В.,           

                                                   асистент кафедри методики викладання                                                              

                                                 української та іноземних мов і літератур  

                                                  Київський національний университет 

                                                  імені Тараса Шевченка  

                                                          м. Киев, Україна                                                                     

     Засоби навчання – комплекс навчальних посібників і технічних 

пристосувань, за допомогою яких здійснюється управління діяльністю 

викладача  у  навчанні мови і діяльністю  студентів  в  оволодінні  мовою 

[1, с. 291]. Поетичний твір належить до тих засобів навчання, за допомогою 

яких студенти вивчають мову та культуру. Художній твір (зокрема і поетичний) 

презентує літературну норму мови, що вивчається, і мотивує до її вживання, що 

полягає у використанні образно-асоціативних якостей мови, а також 

характеризується певною семантичною структурою, яка відбивається в фабулі, 

сюжеті, мотиві художнього твору, впливає на емоційну сферу особистості, 

пробуджуючи в неї позитивні емоції і інтерес до процесу читання. Поетичний 

твір володіє специфічною комунікативно-естетичною функцією, образно-

асоціативною якістю мовлення, насичений емоційно-риторичними структурами 

[2, с. 10 – 12]. Поетичний текст служить засобом особливої об'єктивації 

людської діяльності. Як продукт естетичного досвіду він містить у собі 

пропозиціональний зміст (закладений автором – суб'єктивним джерелом дії), а 

також інший зміст, якого твір набуває в результаті сприйняття його читачем 

(«одержувачем» поетичного послання). Поетичний текст звернений до 

нескінченної кількості читачів і, відповідно, передбачає нові й нові 

інтерпретації. Поетичні твори містять багатий методичний потенціал для 

загальної освіти тих, хто навчаються для розширення їхнього  кругозору, 

формування комунікативної ,країнознавчої і навчальної компетенції [3, c. 11].      
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Отже, методичний потенціал поетичного твору в формуванні ЛСКК є 

відчутним. Проаналізувавши склад ЛСКК в читанні, а також наукові праці, 

присвячені методиці використання поетичного твору як засобу навчання, 

визначаємо навчальні функції поетичного твору як засобу формування у 

майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні: 

– мотивує до опанування додатковими знаннями, які є пресупозиційними 

в процесі читання; мотивує до читання додаткової літератури, необхідної для 

сприйняття та розуміння змісту та смислу поетичного твору як культурного 

феномену; 

– використовується як засіб репрезентації естетики художнього твору 

іншомовної культури; 

– слугує матеріалом для формування ритмічних навичок, навичок 

паузації, членування іншомовного поетичного мовлення; 

– слугує засобом розширення літературознавчих соціокультурних знань 

(стиль, жанр, хронотом тощо); 

– використовується для формування екстралінгвальних знань: націо-

нально-специфічних та інформативно-тематичних (фактуальної інформації про 

історію, географію, культуру, побут, соціально-економічні відносини тощо), а 

також засобів вербалізації культурних понять та реалій; 

–слугує удосконалення лінгвосоціокультурних лексичних навичок – 

семантизації лексичних одиниць з культурним маркером семантики; 

– використовується для формування знань про метафорику, культурні 

концепти та символи, прецедентні феномени іншомовної культури, а також 

умінь інтерпретувати підтекстову інформацію як відображення культурних рис 

народу; 

– використовується для формування знань про систему цінностей та 

засобів їх вербалізації, а також умінь інтерпретувати емотивно-оцінну 

інформацію в тексті; 

– використовується для формування умінь інтерпретації концептуальної 

інформації текстів як культурного феномену; 
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– мотивує до продуктивного мовлення (обговорення змісту та смислу 

тексту); 

– забезпечує рефлексію та самооцінку глибини розуміння фактуальної, а 

особливо концептуальної, підтекстової та емотивно-оцінної інформації. 

     На основі аналізу наукових праць Орєшкіної Л. В, Трофимової І. Д., 

Аристової Є. А., Горбаневої В. В. нами встановлено методичні передумови 

ефективності застосування поетичного твору як засобу формування у майбутніх 

філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні: 

– визначення сегменту ЛСКК в читанні, який можна сформувати за 

допомогою поетичних творів; 

– добір поетичних творів, які містять інформацію, що здатна реалізувати 

навчальні цілі; добір додаткових матеріалів (сюжетних, інформаційних, 

критичних гіперпосилань); 

–  повнота та доступність матеріалів, необхідних для формування у 

майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні; 

– прогнозування маршрутів засвоєння нової інформації на основі 

поетичного твору; 

– простота та зрозумілість подання гіпертекстових посилань; 

–  утворення навколо поетичного твору певного навчального комплексу, 

здатного формувати ЛСКК, виходячи безпосередньо за межі самого поетичного 

твору;   

– достатність та системність завдань, орієнтованих на формування ЛСКК 

в читанні;  

– мотивація студентів до роботи з поетичними творами; 

– наявність опису-інструкції роботи з кейсом; 

– наявність контролю та діагностики, рефлексії. 

      Отже, поетичний твір виконує функцію формування лінгвосоціокуль-

турних  знань, лінгвосоціокультурних рецептивних навичок, лінгвосоціокуль-

турних інтерпретаційних умінь, мотивує до вивчення іншомовної культури, 

мотивує до вивчення іншомовної культури, літератури, а також до продуктив-
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ного мовлення. Застосування поетичного твору як засобу формування 

англомовної ЛСКК в читанні передбачає дотримання низки вимог. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Тімакова Ю.В., 

доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології  

факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Бондаренко Ю.В., 

інструктор з фізичної культури ДНЗ «Джерельце»  

м. Київ, Україна 

Особливе місце у формуванні дитини як цілісної особистості посідає її 

фізичний розвиток. Сучасному педагогу, щоб створити конкуренцію  

комп‘ютерним іграм і різноманітним ґаджетам, необхідно дотримуватись  

тенденцій цікавих підростаючому поколінню. Зокрема, на заняттях з фізичної 

культури варто спробувати тенденцію: «педагог – це режисер, а діти – актори» 

[1, с.56].  Робота на занятті повинна бути організована цікаво та зрозуміло для 

дитини, викликати лише позитивні емоції пов‘язані з  радістю руху, 
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задоволенням від власної спритності, захопленням своїми досягненнями та 

успіхами інших дітей. 

Втілюючи цей принцип у своїй практиці, інструктор з фізичної культури 

ДНЗ «Джерельце» (м. Бровари) використовує наступні види занять: заняття-гра; 

заняття-казка; «школа м‘яча» (заняття з використанням елементів волейболу, 

футболу); профілактично-оздоровчі заняття (за методикою М.М. Єфименка); 

особливе місце належить заняттям з переважним використанням рухових 

режимів лежання, повзання, сидіння, ходьби та лазіння, з використанням 

нетрадиційних технологій. 

 У 2018-2019 навчальному році в ДНЗ «Джерельце» (м. Бровари) 

запровадили інноваційну танцювально-оздоровчу програму «Са-Фі-Данс», яка 

спрямована на всебічний, гармонійний розвиток дітей дошкільного віку. За 

основу взято розділи «Танцювально-ритмічна гімнастика», «Степ-аеробіка», 

«Фітбол-гімнастика» та «Стретчинг» [2, с.10].  

Особливий інтерес у вихованців дошкільного закладу викликали заняття 

зі  степ-аеробіки. Степ-аеробіка являє собою різновид занять фізичними 

вправами, в основу яких покладено різні способи спуску та підйому на 

спеціальну степ-платформу. Технологія сприяє розвитку рухливості суглобів, 

удосконаленню рівноваги, позитивно впливає на діяльність органів кровообігу 

та дихання, на серцево-судинну систему. В роботі з дітьми інструктором з 

фізичної культури впроваджуються різні варіанти занять степ-аеробікою: у 

формі повних занять, комплексу ранкової гімнастики, епізодично на занятті з 

фізичної культури, або у вигляді гри. Завдяки впровадженню даної технології у 

дітей з‘явився сталий інтерес до занять фізичною культурою, покращилися 

показники рівня розвитку рівноваги (адже вони займаються на зменшеній 

площі опори), орієнтування в просторі, удосконалилась точність рухів, 

підвищилась загальна витривалість. 

Стретчинг являє собою комплекс вправ, спрямований на розвиток 

еластичності м‘язів та гнучкості й рухливості суглобів.  Вправи такого 

характеру використовуються нами в комплексі із заняттями зі степ-аеробіки. 
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Вправи стретчинга розраховані на залучення всього організму, включаючи 

психіку, спрямовані на розслаблення і відновлення функцій м‘язів. Ці вправи 

дають змогу запобігати порушенню постави, мають оздоровчий вплив на весь 

організм, допомагають активізувати його захисні сили, для профілактики 

плоскостопості, найефективніший із методів для запобігання травм, а також 

підвищення працездатності. Після занять ігровим стретчингом у дітей 

покращується настрій, взаєморозуміння, загальний фізичний стан.  

Також на заняттях з фізкультури особливу увага приділяється фітбол-

гімнастиці. Для оздоровчих, коригувальних, і дидактичних цілей 

використовуються такі характеристики м‘яча як: розмір, колір, запах і його 

особлива пружність. Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового і 

тактильного аналізаторів, під час виконання вправ на м‘ячі, підсилює ефект 

заняття. Силові навантаження з фітбол - м‘ячем чергуються з біговими та 

стрибковими вправами, вправами на розтягнення усіх м‘язів на фітболах, 

сюжетними та безсюжетними іграми, з елементами змагання й естафетами під 

музичний супровід.  Все це робить заняття емоційно жвавим та змістовно 

насиченим. 

Система танцювально-ритмічних вправ зорієнтована на баланс та 

гармонію всього тіла, основний акцент в якій спрямований на пластичність, 

розтяжку та планомірний розвиток усіх м‘язів. Використання усіх 

танцювальних вправ у фізичному вихованні дітей дошкільного віку приносить 

користь і задоволення.  

Отже, варто зазначити, що впровадження даної інноваційної технології 

для підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей 

дітей дошкільного віку засобами степ-аеробіки, танцювально-ритмічних вправ, 

фітбол-гімнастики та стретчингу, в нашій практичній діяльності показало 

позитивний вплив на фізичну підготовленість, на загальну працездатність, 

силову підготовленість – силу м‘язів черевного пресу, плечового поясу, м‘язів 

спини, на гнучкість і розвиток координаційних здібностей дітей, формування у 

дітей стійкого інтересу до занять з фізкультурою, в цілому. А також сприяє їх 
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комфортному психоемоційному стану: діти більш розкутими, впевненими та 

життєрадісними. 
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ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Туревич О.А. 

асистент  кафедри  українознавства і філософії. 

тернопільський національний технічний університет 

 імені івана пулюя. 

м.тернопіль, Україна 

Орієнтація України на демократичні стандарти соціального життя країн 

Європейського Союзу, вимагає перегляду вітчизняних освітніх програм у 

вищих навчальних закладах. Економіка західних країн та України, потребує 

висококваліфікованих інженерно-технічних працівників, знання яких, 

базуються на розвиненому технічному мисленні (технічному інтелекті), як 

основи їх успішної практичної діяльності в повсякденному житті. Інтенсивний 

розвиток інформаційно-компютерних технологій у виробництві, ставить 

складні вимоги перед випускниками, базових технічних спеціальностей 

вітчизняних вищих навчальних закладів. Особливістю формування і прояву 

сучасного технічного мислення у світовому масштабі є - застосування 

віртуальних технологій, створення та використання нової техніки у 

повсякденному житті працівниками вироб-ничої сфери, так і пересічними 
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мешканцями міських і сільських населенних пунктів України. Ускладнює 

вирішення даного завдання те, що в науковій психологічній літературі, серед 

вітчизняних і зарубіжних дослідників сутно- сті особистості, немає єдиного 

трактування інтелекту людини.Наприклад, вживаються поняття «емоційний 

інтелект» (І.Н.Андреєва, О.О. Божок, Ю.Бреус, Д.Гоулмен, Н.С.Дмитрук, 

Д.В.Люсін, О.П.Лящ, Е.Л.Носенко, Н,В.Коврига, Н.М.Петрова, С.Юркевич), 

«теоретичний інтелект» (Б.М. Теплов, А.А.Плигін, М.Холодна), «практичний 

інтелект» (Р.Дж.Стенберг, Б.М.Теплов, О.В.Ягупова), «Соціальний інтелект» 

(Е.З.Івашкевич, Д.В.Лю-сін, Е.Торндайк, М.Смульсон, Д.В.Ушаков, 

«продуктивний і репродуктив-ний інтелект» (Д.Равен), «робочий інтелект»  

(С.Скрібнер), «професійний інтелект» (І.Бідюк, М.Дубініна, А.Застело, 

С.Соколовський, В.Осмятченко, О.Б. Мельничук, Р.Дж.Стенберг, М.Смульсон). 

Психологію технічного мислення, як особливого виду інтелектуальної 

діяльності розкриває Т.В.Кудрявцев. Вчений висловлює думку, що технічне 

мислення є - теоретико-практичним і понятійно-образним мисленням особи.[1]. 

Зв'язок технічного інтелекту і людського мислення в сучасну епоху, епоху 

компютерних технологій, прагнуть розкрити Г.М.Василенко і В.Є.Карпенко[2]. 

Роль нових інформаційних технологій навчання, у розвитку технічного 

мислення, досліджує В.В.Чумак [3]. Аналіз основних підходів до дослідження 

практичного мислення, у різних психологічних школах, дає О.В.Ягупова [4]. 

Відмінності структури інтелекту студентів – майбутніх фахівців технічного і 

гуманітарного профілю розглядає Н.В.Підбуцька.[5] В контексті розгляду 

даного питання, вона визначає професійний інтелект, як «конгломерат 

пізнавально-інтелектуальних здібностей субєкта професійної діяльності, що 

забезпечує успішність її виконання» [5, с.302 ]. Н.В.Підбуцька стверджує, 

інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців, безумовно, включає в себе 

структуру професійного інтелекту Згідно з «принципом єдиного інтелекту» 

Б.М.Теплова, всі проблеми особа вирішує на базі єдиного інтелекту, 

елементами якого є - теоретичний інтелект і практичний інтелект. В науковій 

літературі практичний інтелект сприймають, як наочно-дійове мислення, яке 
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застосовують при вирішенні задач, пов‘ язаних з матеріальним використанням 

засобів праці. Ряд психологів ототожнюють поняття «практичний інтелект» і 

«професійний інтелект» особи. Практичний інтелект особи має відповідну 

спеціалізацію його формування, орієнтовану на підготовку спеціалістів в 

конкретних галузях, скажімо, регіональної економіки.  

Деякі аспекти цієї психолого-педагогічної проблеми досліджувались в 

навчально-освітньому процесі ТНТУ ім.І.Пулюя. Зокрема, вивчався рівень 

технічного інтелекту студентів 1-3 курсів бакалаврату зі спе ціальностей  

будівництво, транспорт, енергетика,  біоінженерія тощо.  

Для перевірки об‘єктивності гіпотези про  технічний інтелект, як елемент 

структури  психосоціального потенціалу особи юнацького віку було проведено 

теоретико-емпіричне дослідження серед студентів, у формі письмового 

тестування, за методикою ―Тесту технічного мислення Дж.  Беннета‖. Даний 

тест, зорієнтований на визначення рівня розвитку практичного, тобто 

професійного інтелекту у досліджуваних студентів технічних спеціальностей. 

Опис методики: ―Тест Дж. Беннета‖ склдається  з 70 завдань, у вигляді їх 

зображень на малюнку технічних процесів, дій, станів механізмів, технічних 

засобів виконання різних практичних операцій із матеріальним світом. Тест 

передбачає знайомство з інструментами, приладами із знаннями основ механіки 

в повсякденному житті. Практично, це - тест технічного розуміння дії загальних 

технічних принципів діяльності, в буденних виробничих та побутових  

повсякденних ситуацій .Порядок опитування: в кожному завданні, респонденти  

обирали єдину вірну відповідь, із трьох запропонованих варіантів. Тривалість 

тестування 25-27 хвилин. Допускалось виконання завдань в любій 

послідовності. Обробка результатів: кожна правильна відповідь -оцінювалась 

одним балом. Рівень розвитку технічного мислення (професійного інтелекту), 

визначався за допомогою оціночної таблиці. Результати опитування: із 67 

респондентів, 46 показали високий рівень розвитку технічного мислення. Вище 

середнього - ,рівень розвитку технічно го мисле ня,- показали 9 студентів. 

Середній рівень розвитку мислення при таманний - 5 ресондентам. Нижче 
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середнього рівень технічного мислення показали - 4 респонденти. Низький 

рівень - притаманний - 3 опитаним студентам  даної  групи  учасників  

дослідження. Отже, дані тестування свідчать, що у більшості студентів 

технічних спеціальностей, за рівнем освіти «бакалавр», сформовано, в процесі 

навчання, рівень технічного мислення, цілком достатній для вирішнння 

промислових завдань. В структурі технічного мислення, на думку В.О.Моляко,  

домінуючим елементом є- образно просторове мислення, що оперує технічними 

образами, в їх статиці і динаміці [6]. Зміст відповідей, на завдання тесту 

Беннета, свідчить про те , як успішне виконання тестових завдань вказує на 

високий розвиток динамічних просторових уявлень у студентів. Такі уявлення 

дають можливість студентам осмислити дію окремих частин технічних 

механізмів. Опора на візуальне сприйняття, дала можливість респондентам 

перевірити себе на якість отриманих теоретичних знань з питань теоретичної і 

практичної механіки в галузі сільськогосподарського машинобудування і в 

будівництві . Також, наглядно-образний компонент тесту доповнюється  

відповідним набором фізико-технічних понять. Зміст відповідей на завдання 

тесту Беннета свідчить про те, як професійно технічно сформовані у студентів, 

технічних спеціальностей, навички застосування інженерного мислення в 

практичному житті. Результат показав, що 68,5 % респондентів добре 

розуміються на технічних малюнках, схемах, що зображують дію технічних 

механізмів. Рівень розвитку технічного мислення вище середнього засвідчили - 

13,4% респондентів. Продемонстрували середній рівень розвитку технічного 

мислення - 6,1 % опитаних. Нижче середнього рівень мислення показали - 5,1 

% студентів. Також, - 5,1 % студентів, показали низький рівень технічного 

мислення особи юнацького віку. Отже, технічний інтелект, як єдність образного 

і логічного мислення - є елементом психосоціального потенціалу особи 

студента юнацького віку. Викладачі технічних дисциплін повинні проводити  

діагностику  рівня розвитку технічного інтелекту, на всіх етапах підготовки, 

спеціалістів інженерно-технічного профілю. Для діагностики рівня розвитку 
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технічного інтелекту, успішно може застосовуватись тест на технічне мислення 

Дж.Беннета- відомого англійського математика, філософа. першої половини ХХ  
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

м. Тернопіль, Україна 

В умовах розширення сфер міжнародної та міжнаціональної комунікації 

важливим чинником становлення української держави як рівноправного 

партнера у створенні світового освітнього простору є навчання іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. Для студентів-

іноземців, що вивчають дисципліни у ВНЗ рідною (англійською, німецькою) 

мовою, українська розглядається як засіб існування в новому соціальному 

середовищі. Відповідно до цього, виникає потреба формування у іноземних 

студентів української мовленнєвої компетенції, що є неможливим без їхньої 

мовної підготовки, яка повинна враховувати потреби отримання якісної 

мовленнєвої освіти, сприяти подальшому особистісному зростанню кожного з 

них. Успішне опанування українською мовою можливе за умови, що студент-

іноземець активно володіє навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності. При 

цьому, завданням викладача української мови є «вироблення у студентів-

медиків умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами 

української мови в різних життєвих ситуаціях та й у своїй професійній 

діяльності, адекватно сприймати діалогічне мовлення на слух, вести діалог» [2], 

а це неможливе без вивчення граматики української мови, зокрема граматичних 

категорій дієcлова. 

Проблема вивчення граматичних категорій дієслова одна з найважливі-

ших і найскладніших у процесі навчання і виховання іноземних студентів, хоча 

й студіювалася багатьма науковцями (Л.Г.Паламар, А.А.Бронська, О.В.Турке-
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вич, Г.В.Онкович); однак питання методики вивчення дієслова як частини 

мови, його граматичних категорій не достатньо висвітлено у сучасній 

українській лінгводидактиці. 

Основною метою навчання іноземних студентів української мови є 

практичне оволодіння нею. Відповідно до робочої програми з курсу «Іноземна 

(українська) мова за професійним спрямуванням» ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» важли-

вими напрямами навчання є «формування цілісної системи знань студентів про 

мову, збагачення словникового запасу іноземців, розвиток усного й писемного, 

монологічного та діалогічного мовлення, удосконалення вмінь та навичок з усіх 

видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання та говоріння) в 

науково-навчальній та соціально-культурній сфері спілкування» [2].  

Методика вивчення дієслова як частини мови іноземними студентами 

передбачає: 1) формування поняття про дієслово як частину мови; 2) 

вироблення умінь і навичок змінювати дієслова за часами, відрізняти одну 

часову форму від іншої, розпізнавати дієслова I і II дієвідміни; 3) доцільне 

використання дієслів певного виду; 4) збагачення словника новими дієсловами, 

розвиток навичок точного і усвідомленого вживання дієслова в усних і 

письмових висловлюваннях.  

Вивчення дієслова ватро розпочинати уже з перших занять (йдеться про 

комунікативний підхід), проте ґрунтовне його опрацювання слід проводити 

тоді, коли студенти засвоїли особливості вживання іменників, прикметників та 

займенників у певних відмінках. Це служитиме поступовому ускладненню 

засвоєного матеріалу, а відтак й автоматичному його використанню у певних 

комунікативних цілях. 

Під час вивчення дієслова та його граматичних категорій, слід наголосити 

студентам, що дієслова змінюються за числами: мають форму однини та 

множини. Ознайомлюючи студентів із поняттям роду дієслів, вказуємо, що 

його мають тільки дієслова минулого часу однини і залежить він від роду 

пов‘язаних з ними іменників чи займенників. Опрацьовуючи часові форми 
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дієслів, студенти засвоюють, що дієслова змінюються за часами, мають три 

часи – теперішній, минулий і майбутній. Складним для іноземних студентів є 

розуміння виду дієслова (тут подаємо розрізнення видових форм дієслів за 

способами їх утворення).  

Наступним етапом у вивченні дієслова як частини мови та його 

граматичних категорій стане виконання тренувальних вправ, в основі яких 

лежить набуття тих чи інших мовленнєвих навичок і вмінь. Добираючи 

матеріал для завдань, потрібно враховувати, що студенти-іноземці повинні 

накопичувати лексику професійного спрямування; саме тому лексичний 

матеріал вправ – це слова, що використовуються у медичній професійній мові. 

Відповідно до цього ватро побудувати таку систему вправ, в основі якої лежать 

принципи систематичності і послідовності, наступності, активності, зв‘язку 

теорії з практикою, навчання – з життям, навчання – з вихованням. 
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